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Programma van de Open Dag
OPEN DAG OP ZATERDAG:
10.00 TOT 14.00 UUR

OPEN DAG OP VRIJDAG:
16.00 TOT 20.00 UUR

10.15 & 10.45 Voorlichting SW

16.15 & 16.45 Voorlichting SW

11.15 & 11.45 Voorlichting SW

17.15 & 17.45 Voorlichting SW

10.45 – 11.15 Gastles werkveld over doelgroepen
11.50 – 11.35 Social Work - Creatief in contact
12.15 & 12.45 Voorlichting SW

12.45 – 13.15 Gastles werkveld over doelgroepen
12.50 – 13.35 Social Work - Creatief in contact
13.15 – 13.45 Voorlichting SW
Het programma kan wijzigen.

16.45 – 17.15 Gastles werkveld over doelgroepen
17.50 – 18.35 Social Work - Creatief in contact
18.15 & 18.45 Voorlichting SW

18.45 – 19.15 Gastles werkveld over doelgroepen
18.50 – 19.35 Social Work - Creatief in contact
19.15 – 19.45 Voorlichting SW
Het programma kan wijzigen.

Dit is een algemeen programma dat wij hanteren voor de fysieke Open Dagen op De Haagse Hogeschool.
Online Open Dagen hebben een ander programma.
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BEN JIJ EEN
ROLMODEL?
Een betere wereld begint vaak heel dichtbij,
dankzij iemand die geraakt wordt door de
uitdagingen van de ander en besluit er iets aan te
doen. Wil jij een ander aanmoedigen om het beste
uit zichzelf te halen? Ben jij een rolmodel voor een
ander? Heb je zelf iets meegemaakt waardoor je
anderen wilt helpen?
Dan is Social Work misschien wel wat voor jou!
Heb jij het karakter van een sociaal werker? Wel als

jouw handen altijd jeuken om het beste in anderen naar
boven te halen en je niet terugdeinst voor complexe

problemen. Als je mensen wilt ondersteunen, niet zodat
ze achterover kunnen leunen, maar zodat ze steeds
meer op eigen benen gaan staan. Kortom: jij bent

iemand die zich wil inzetten voor de samenleving: je wilt
graag mensen betrekken en ze daar zo goed mogelijk
aan laten deelnemen.

Je hoeft niet perfect te zijn, maar vooral jezelf

(authentiek) kunnen en mogen zijn. Wie je bent, daar
draait het bij Social Work om. Anderen helpen door
ze in hun kracht te zetten en aan de slag te gaan
met obstakels, drempels, uitdagingen… samen

een oplossing bedenken en daarbij ondersteunen.

Zelfredzaamheid is wat je wilt stimuleren en aanleren.
We doen dat door met elkaar in gesprek te gaan,

goed te luisteren naar elkaar en elkaar in de waarde
te laten. Respectvol en met begrip, nieuwsgierig en

onbevooroordeeld. De opleiding is een weerspiegeling
van hoe we in het werkveld met elkaar omgaan, als

docenten willen we laagdrempelig zijn en het goede

voorbeeld geven en willen we samen met de studenten
het onderwijs zo goed mogelijk vorm geven.
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OPLEIDING
SOCIAL WORK
Mensen ondersteunen doe je nooit alleen. Leren
werken in teamverband is dan ook een belangrijk
onderdeel van deze vierjarige opleiding. We vragen
daarbij veel eigen verantwoordelijkheid: al vanaf dag
één heb je zelfstandigheid en durf nodig. Zo bereid je
de lessen zelf thuis (online) voor en op school vindt
de verdieping plaats; interactieve colleges en met je
medestudenten met wie je aan projecten werkt om
samen antwoorden te vinden. Je wordt hierin begeleid
door een docent.
De opleiding is kleinschalig opgezet zodat je docenten je
goed kennen en je gericht kunnen ondersteunen.

In het tweede jaar maak je een keuze voor een profiel: Jeugd,
Zorg of Welzijn en Samenleving. In het tweede jaar krijg je

colleges en trainingen en loop je stage in de tweede helft van
het jaar naast het onderwijs.

De eerste helft van het derde jaar deel je zelf in met minors.

De tweede helft van het derde jaar loop je stage in Nederland

of in het buitenland, op een plek die past bij je gekozen profiel.
Het vierde jaar staat in het teken van je afstudeerproject: een
combinatie van stage, onderwijs en je beroepsvraagstuk.

Voor Social Work duik je in de boeken, maar het is meer dan
theorie. De maatschappij verandert dus is het belangrijk om
op de hoogte te blijven van wat daar gebeurt. Welke trends
doen zich voor en hoe beïnvloeden deze de dagelijkse
praktijk van de mensen waarmee je werkt? Je gaat op

onderzoek uit in een wijk, in gesprek met bewoners en loopt
(al in het eerste jaar) een dagdeel per week in de praktijk, als

vrijwilliger. Tijdens de lessen komen er ook gastdocenten uit
het werkveld langs om je te inspireren met hun ervaringen.
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KIES JE VOOR VOLTIJD OF
DEELTIJD/DUAAL?
De opleiding kent 3 varianten, voltijd, deeltijd en duaal. Wat is het verschil?

● De voltijd opleiding volg je echt als studie, je gaat naar school, maakt opdrachten en leert voor de

toetsen. Je betaalt de opleiding zelf of je leent geld om je studie te bekostigen. Je hebt bijna elke dag
les op school en werkt in projectgroepjes aan een opdracht.

● De deeltijd opleiding volg je naast je relevante werk (betaald of onbetaald), om je om te scholen
bijvoorbeeld. Je betaalt de opleiding zelf, je leent geld of je werkgever betaalt mee, om je

studie te bekostigen. Je gaat 1 dag naar school. (Voorwaarden: werkplekscan met taak- en
functieomschrijving.)

● De duale opleiding volg je als je leerling of stagiaire bent (relevant werk), vaak wordt de opleiding
betaald door de werkgever. Je gaat 1 dag naar school. (Je tekent een onderwijs-overeenkomst
(tripartite contract) met je werkgever en De Haagse Hogeschool.)

● Voor Social Work Deeltijd en Duaal geldt dan ook dat je relevant werk hebt (betaald of onbetaald) van
minimaal 16 uur in het werkveld.

SOCIAL WORK MAGAZINE

6

Voltijd opleiding
De voltijd opleiding volg je meestal als vervolgstudie op

Leren in de praktijk

je echt als studie, je bent 5 dagen per week op school,

vrijwilligerswerk doen voor je praktijkervaring.

Vanaf dag 1 ga je de praktijk in. In het eerste jaar ga je

je mbo, havo of vwo opleiding. De voltijd opleiding volg

Vier uur per week zet jij je in om iemand of een groep

maakt opdrachten en leert voor de toetsen. Je betaalt de

mensen te ondersteunen, een praatje te maken en te

opleiding zelf of je leent geld om je studie te bekostigen.

begeleiden. Contact leggen en onderhouden en leren

Je hebt les op school en werkt in projectgroepjes aan een

begeleiden staan centraal.

opdracht, zoekt naar theorie in de bibliotheek en leert voor
je tentamens.

Ook is er projectonderwijs waarin je met een opdracht

Opbouw studieprogramma

gever uit het werkveld aan de slag gaat voor een

De opleiding bestaat uit 8 modules, met elk een thema.

doelgroep.

Vanuit de diverse leerlijnen ga je aan de slag met hetzelfde

In het 2e, 3e en 4e jaar loop je stage, binnen het profiel

thema. De leerlijnen: Project, Vaardigheden, Kennis,
Professionele Vorming en Praktijk.

van je keuze. Je loopt 3 dagen stage en bent 2 dagen op

In het eerste jaar, propedeuse:

Je krijgt geen stageopdrachten maar gaat in de lesdagen

school, het onderwijs wat je volgt sluit aan op je stage.

● Module 1 - Vraag achter de vraag: kijken naar het

in op je ervaringen uit de praktijk en aan de slag met

individu

opdrachten. Wat zie je ervan terug in je stage?

In het 3e jaar is het ook mogelijk om in het buitenland

● Module 2 - Kwaliteit van samenleven: kijken naar het

stage te lopen.

collectief

● Praktijkervaring op doen (4 uur per week x 35 weken)

Begeleiding

Tijdens de opleiding heb je een mentor/studiecoach, deze

In het tweede jaar, hoofdfase 1:

is gekoppeld aan de klas waarin je zit, deze helpt je op weg

● Module 3 - Signaleren en preventie

in je studie.

● Module 4 - Kunst van begeleiden

Je mentor/studiecoach verandert in het 3e jaar. Tijdens je

● Stage (24 uur per week x 20 weken)

stages krijg je een stagebegeleider toegewezen en ook

is er elk jaar een moduleregisseur of coördinator waar je

In het derde jaar, hoofdfase 2:

terecht kunt.

● Module 5 - Minoren

● Module 6 - Organisatie en beleid

● Stage (24 uur per week x 20 weken)
In het vierde jaar, hoofdfase 3:

● Module 7 - Normatieve professionaliteit
● Module 8 - Onderzoek en innovatie

● Stage en afstuderen (24 uur per week x 40 weken)

Minoren

Tijdens de opleiding kies je een keuzemodule ofwel

minoren, 1 van 30 ects of 2 van 15 ects. Deze volg je

binnen het gekozen profiel of je kiest juist iets heel anders.
Hiermee kun je jouw opleiding vormgeven naar jouw

interesse. Afhankelijk van het gekozen profiel kunnen er
voorwaarden gesteld worden aan de minorkeuze.
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Opbouw studieprogramma

Wat heb jij nodig als je al deskundig bent? Wat heb je

nodig naast je baan? De opleiding biedt flexibel onderwijs,
dus je kiest zelf je leerroute. De volgorde van de modules
kun je zelf bepalen maar ook welke je tegelijkertijd wilt

volgen (dan ga je meer dagen naar school). Ook kun je
afzonderlijke modules volgen als je niet de volledige

opleiding wilt doen. De opleiding bestaat uit 8 modules,
met elk een thema. Voorafgaand aan de start van de

opleiding ga je met een docent hierover in gesprek om te
bekijken wat mogelijk is.
Propedeuse:
● Module - Oriëntatie: Vraag achter de vraag
● Module - Kwaliteit van samenleven
Hoofdfase:
● Module - De kunst van het begeleiden
● Module - Signaleren en preventie
● Module - Minor (keuzemodule)

● Module - Organiseren, ondernemen en positioneren

Deeltijd/Duaal opleiding

in het sociale domein

● Module - Professioneel handelen en normatieve

De deeltijd of duale opleiding volg je als je werkzaam
bent in het werkveld en jij jezelf op hbo niveau wilt
scholen. Voor Social Work Deeltijd en Duaal geldt
dan ook dat je relevant werk (betaald of onbetaald)
hebt van minimaal 16 uur in het werkveld.

Relevant werk

De deeltijd opleiding volg je naast je relevante werk, om

werkzaam bent in het werkveld van het sociale domein.

professionaliteit

● Module - De sociaal werker, ondernemend en
innovatief

Voor deze varianten geldt dat je minimaal 16 uur per week

bij te scholen bijvoorbeeld. De opleiding wordt betaald

De opleiding werkt met diverse organisaties samen. Heb

door jou (evt. met lening) of door je werkgever. Je hebt een

je nog geen relevant werk maar wil je deeltijd of duaal

(arbeids)overeenkomst (betaald of onbetaald).

studeren dan kun je de opleiding vragen om een lijst met

organisaties waar je kunt solliciteren. Je dient voor de start

De duale opleiding volg je ten behoeve van je baan of

van de studie zelf werk gevonden te hebben.

stage, vaak wordt de opleiding betaald door de werkgever.

Begeleiding

Je tekent een onderwijs-overeenkomst (tripartite contract)

Je krijgt een studiecoach toegewezen die je gedurende

met je werkgever en De Haagse Hogeschool.

je hele studie begeleidt, hiermee maak je afspraken over

hoe je de opleiding volgt en over het inleveren van je toets

In beide gevallen leer je op school, werk en online.

opdrachten.

Voor meer infomatie over deeltijd of duaal studeren
verwijzen we je graag door naar de website.
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Welke houding is nodig voor studiesucces?
Voor de beroepen binnen Social Work zijn een
aantal basisvaardigheden nodig, tijdens de studie
ontwikkel je deze tot een professionele vaardigheid.

Reflecteren: zelfreflectie is belangrijk in je ontwikkeling tot

Attitude/houding: een begripvolle en respectvolle

Hoe bereik je dat? Wat heb je nodig om dit te bereiken?

professional. Jouw eigen houding en handelen bekijken,

evalueren en bijstellen. Wat is het effect van jouw houding
en handelen op anderen en wat is het gewenste effect?

houding naar medestudenten, docenten, collega’s

op stage en deelnemers/cliënten is een belangrijke

Eigenaarschap: op het HBO verwachten we dat je

vaardigheid.

zelfstandig bent en verantwoordelijkheid neemt voor

jouw leerproces en studievoortgang. Je zoekt zelf naar

Communiceren: communicatie is essentieel in dit beroep

oplossingen en vraagt om hulp als je die nodig hebt.

en je studie. Vertellen waar je mee bezig bent, elkaar op

de hoogte houden en om hulp vragen als je ergens tegen
aan loopt. Communiceren doen we het liefst face-toface. Communicatie is meer dan woorden, het is ook
lichaamstaal, taalgebruik en bejegening.

Samenwerken: je vindt het leuk om samen te werken
en diverse invalshoeken te bekijken en expertises te

raadplegen. Samen komen tot een plan en er samen mee
aan de slag gaan.

DE WIL OM TE LEREN IS NODIG OM TE
KUNNEN LEREN:
Leren is vaardigheid in iets krijgen, iets in het

geheugen opnemen en kennis of vaardigheid

motivatie en interesse voor iets waar je nog niet

Diverse achtergronden en
doorstroomroutes:

opgebouwd dat de overgang naar het werken

Onze studenten hebben diverse routes afgelegd

beroep eigen te maken. Je leert samenwerken

Social Work kun je nog verder studeren. Sommige

proberen eigen te maken, vanuit een intrinsieke

bekwaam in bent. De opleiding Social Work is zo

voordat ze bij ons komen studeren en ook na je studie

in het werkveld klein is, veel oefenen om het

studenten komen uit een familie waarbij studeren heel

met diverse studenten, wat je na je studie in het

normaal is of zijn juist de eerste generatie die gaat

werkveld ook zult doen. Je oefent in de praktijk

studeren. Welke routes kun je dan aan denken:

door middel van projecten en stages. Je leert naar

● vmbo – mbo – hbo

jezelf kijken als persoon en professional, het is

● mbo – hbo – universiteit

belangrijk dat je dat durft en kritisch kan zijn naar

● havo – hbo – universiteit

jouw eigen ontwikkeling en houding. Je gaat met

● vwo – hbo – universiteit: liever eerst aan de slag en

mensen werken, bewustwording van het effect

toepassen dan wetenschappelijke benadering

van jouw houding, woorden en daden, is daarom
heel belangrijk. Blok 1 en 2 van het eerste jaar

● zij-instromer – hbo

eerste blokken goed meekomt heb je meer kans

● 21+ toets – hbo – universiteit

● havo – hbo – post-hbo

geeft richting aan jouw studiesucces, als je de

● Studeren naast werk (deeltijd/duaal)

om met goed succes binnen 4 jaar af te studeren.
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ROOSTERVOORBEELD
SOCIAL WORK VOLTIJD
Een kijkje in de week van een 1ste jaars
MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

ZONDAG

11.15 – 13.00
Professionele
vorming OV
5.70

Praktijk
ervaring/
vrijwilligers
werk bij
Humanitas

10.30 – 12.00
Professionele
vorming HBO
SKILLS OV
2.77

8.45 – 10.15
Kennislijn:
Kijken naar
mensen OV
2.10

Werken aan
project met
groepje

Werken
8.00 – 17.00

Chillen

13.00 – 14.30
Kennislijn:
Kijken naar
mensen
OV 2.77

13.00 – 14.30
Project: Kijken
naar mensen
OV 2.75

Verslag
schrijven

Shoppen

Literatuur
bestuderen

14.45 – 16.15
Professionele
vorming HBO
SKILLS OV
2.77

14.45 – 16.15
Werkgroep
Vaardigheden
Contact is de
Basis OV 2.04

Verwerkings
opdrachten
maken van de
lessen van deze
week

Voorbereidende
opdrachten
maken voor
de lessen van
volgende week

19.00 – 20.00
sportschool

18.00 Hapje
eten in de stad

18.00 – 22.00
Werken

19.00 – 20.00
sportschool

Werken aan
project met
groepje

14.45 – 16.00
Hoorcollege
Kennislijn:
Kijken naar
mensen
OV 0.45

Voorbereidende
opdrachten
maken voor
de lessen van
volgende week

Stappen op het
Verwerkings
plein
opdrachten
maken van de
lessen van deze
week
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Familie
verjaardag
Stappen

Een kijkje in de week van een 2de jaars
MAANDAG

DINSDAG

8.45 – 10.15
Kennislijn
generiek:
Sociale
ongelijkheid
Sl. 1.53

8.45 – 10.15
Projectlijn
generiek:
Analyseren
van armoede
problematiek
OV 4.75

10.30 – 12.00
Kennislijn
generiek:
Sociaal
zekerheidsrecht
en schuldhulp
verlening
Sl. 1.51

Verwerkings
opdrachten
maken van
de lessen van
deze week

WOENSDAG

Voorbereidende
opdrachten
maken voor
de lessen van
volgende week

VRIJDAG

ZATERDAG

Werken aan
project met
groepje

8.00 - 18.00
Diversiteits
denkdag start
in de Aula

Werken
7.00 - 18.00

12.15 – 13.45
Professionele
vorming:
Oriëntatie op
stageplek en
uitstroom
profiel
OV 3.79

18.00 Hapje
eten in de stad

Literatuur
bestuderen

19.00 – 20.00
sportschool

Familie
verjaardag

Een kijkje in de week van
een 3de jaars - Minoren
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ZONDAG

Naar vrienden

Voorbereidende
opdrachten
maken voor
de lessen van
volgende week

13.00 – 16.15
Vaardig
hedenlijn;
Interculturele
sensitiviteit
OV 2.04
19.00 – 20.00
sportschool

DONDERDAG

Wat doet een Social Worker?
Als je wordt opgeleid voor Social Worker dan leer je hoe
je mensen verder kan helpen. De opleiding volgt een

landelijk competentieprofiel. Daarin staat dat de Social
Worker zichzelf informeert, intervenieert, samen werkt

LANDELIJK
OPLEIDINGSDOCUMENT
SOCIAAL WERK

en duurzaam handelt, innovatief en ondernemend is en
zichzelf profileert.

SIGNALEREN

ONDERBOUWEN

Je leert
hoe je kunt...

BETREKKEN
MOTIVEREN
aanmoedigen

Reflecteren

ondersteunen

vergaren
PLANNEN

ZORGVERLENEN

Ke n n i s

BEWEGEN

STERKTES-ENZWAKTES-ZIEN

KANSEN-EN-BEDREIGINGEN-ZIEN
VERNIEUWEN

ONTWIKKELEN
RAPPORTEREN
onderzoeken
INTERVENIËREN

FACILITEREN

ONTWERPEN
VERDIEPEN

INTEGREREN

NETWERKEN (VERSTERKEN)
verhelderen
SAMENWERKEN

FEBRUARI 2017

INFORMEREN

UITDAGEN
doorverwijzen
ADVISEREN
BEGELEIDENACTIVEREN

Je leert hoe je
mensen kunt...
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INTERVIEW

Lwai, derdejaars student
Wat is jouw talent voor mensenwerk?:
Mijn talenten binnen het werken met mensen zijn: het
neerzetten van een sfeer door rust en ontspanning.

Hiernaast geef ik de ander de tijd en ruimte om zijn of haar
verhaal te doen. Dit doe ik door oprecht geïnteresseerd

te luisteren naar de ander en openstaan om de persoon
te leren kennen. Ook heb ik oog voor mensen die zich
afzonderen van anderen.

Wat is jouw favoriete vak & waarom?
Mijn favoriete vak blijft Psychologie, bij Psychologie leer
je hoe iemand denkt, voelt, gedraagt en waarom. Wat
het vooral leuk maakt is dat je de theorieën meteen

terug ziet in de praktijk en bij jezelf. Soms kan je dan zelfs
voorspellen hoe de ander gaat reageren.

Hoe vind je het om te studeren op de Haagse?
Hoe ervaar je de docenten?
Studeren op De Haagse Hogeschool is uitdagend, soms
is het uitdagend om lokalen te vinden, maar over het

algemeen is het uitdagend op het moment dat je zelf

bereid bent om hard te werken. Docenten zijn chill, de één

Wat is jouw persoonlijke verhaal: wat
zijn jouw interesses, gekozen profiel
gezinssamenstelling, hobby’s/vaardigheden,
vooropleiding?

is daarin chiller dan de ander. Je kunt bij alle docenten
terecht met al je vragen.

Wat was ooit jouw motivatie voor de opleiding
en hoe kijk je daar nu op terug?

Binnen de opleiding heb ik voor het profiel Zorg gekozen,

Ik voelde me altijd anders dan anderen. Ik weet hoe het is

bijvoorbeeld dat ik cliënten op mijn stage makkelijker over

daar sluiten mijn talenten beter bij aan. Ik merk dan

om als het ware in de donkere hoek te zitten. Vanuit deze

de streep kan halen om iets te doen. Buiten de opleiding

setting wil ik leren om mensen uit deze posities te helpen,

sport ik graag. Ik doe dan drakenboot racen/fietsen en

er zijn voor de ander. Nu merk ik dat ik vaak mensen

soms een beetje rondhangen in de sportschool. Naast

probeer te helpen en beschikbaar te zijn voor diegenen die

het sporten hou ik me vaak bezig met voornamelijk natuur

er behoefte aan hebben.

fotografie daarnaast schilderen en knutselen met Lego.

Thuis heb ik een zus, broer en een jonger broertje. Ik heb
een buitenlands diploma als vooropleiding.

Waar loop je nu je praktijkervaring/stage, bij
welke organisatie en met welke doelgroep? Wat
is hun hulpvraag en hoe help jij ze vanuit jouw
rol als professional?
Ik loop stage bij een locatie van Gemiva-SVG in Leiden.

Hoe ziet jouw week eruit (studie, sport, privé,
werk, uitgaan, hobby etc.)? Kortom hoe
combineer en plan jij je studentleven?

ernstige meervoudige beperking, matige verstandelijke

racen), op de zondag ochtend en dinsdag avond,

Dit is een activiteitencentrum voor mensen met een

Elke week heb ik 2 water/kracht trainingen (drakenboot

beperking, soms in combinatie met autisme. De

daarnaast loop ik 3 dagen per week stage op de

woensdag, donderdag en vrijdag. Maandag en dinsdag

hulpvraag van de cliënten varieert per persoon, de één

ben ik, afhankelijk van het rooster op de HHS. De rest van

heeft behoefte aan activering en de weer aan duidelijke

de tijd verdeel ik tussen zelfstudie en hobby’s.

structuur. Als aankomende professional probeer ik de

ondersteuningsbehoeftes van deze cliënten tegemoet te
komen en zorg op maat bieden.

SOCIAL WORK MAGAZINE
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BETEKENISVOLLE

beweging

Kracht van de

Verbeelding
Social Work project Kracht van Verbeelding. Terugblik op de Kick-off van donderdag 13 en vrijdag 14 februari 2020.
De onderwerpen kunst en cultuur zijn onderdeel van de opleiding Social Work. Voor de toekomstige Social
Worker is een belangrijke voorwaarde dat zij zich actief openstelt voor de betekenis die sociaal-culturele
waarden en zingeving hebben voor mensen. Binnen de opleiding Social Work leren studenten over deze
basiswaarden en de manier om zich tot deze waarden te verhouden. Studenten onderzoeken in het project
‘Kracht van Verbeelding’ welke rol zingeving kan spelen in het leven van mensen.

SOCIAL WORK MAGAZINE
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Kunst en cultuur zijn een barometer van en een spiegel

voor de maatschappij. Kunst en cultuur reageren op wat

er in de wereld gebeurt. Het is als een feedback-cirkel; dat

wat in de maatschappij gebeurt spiegelt zich in de kunsten
en dat wat in de kunsten gebeurt spiegelt weer in de
maatschappij. Het is dus altijd actueel.

Tijdens de kick-off van het project hebben meer dan

100 studenten in de workshops dans, beeld, theater en

film uiting kunnen geven aan het concept zingeving. Als

In het project worden persoonlijke ervaringen van

dat voor hen van betekenis is en zin in het leven geeft.

wordt er gebruikt gemaakt van het model over zingeving

start van de workshop tonen studenten een voorwerp

studenten verbonden aan theoretische modellen. Zo

Zo vertelt een student dat haar twee ringen om haar

van filosoof Rene Gude, waarin hij vier vormen van

vingers symbool staan voor het verlies van de band met

ambachtelijke zingeving beschrijft. Door invulling te

haar ouders, maar ook een teken zijn van kracht om eigen

geven aan alle vier vormen, krijg je uiteindelijk zin in het

doelen te behalen. Een ander toont een koptelefoon en

leven. Volgens Gude gaat het bij zingeving om:

beschrijft welke schoonheid muziek voor haar heeft.

1. het zinnelijke: er zin in hebben, het lichamelijke aspect,

En weer een ander noemt dat het uit huis gaan en

het lustvolle, het lijfelijke;

op jezelf gaan wonen binnen haar gemeenschap iets

2. het zintuigelijke: wanneer je zintuigen het schone

symbool voor de vrijheid die haar ouders haar geven.

3. het zinvolle: je staat achter de doelen in je leven en je

heeft door op zichzelf te gaan wonen en dat zij zingeving

4. het zinrijke: we ervaren zin doordat we in staat zijn te

ongebruikelijks is. Voor haar staat deze gebeurtenis

waarnemen, de ervaring van het schone;

Zij vertelt dat zij de sociale verwachtingen doorbroken

werk;

haalt uit het door ontwikkelen van haar talenten en het

verwoorden wat we beleven, ervaren, maken, doen.

betekenisvol zijn voor anderen. Met de keuze voor de

opleiding Social Work ziet zij werk voor ogen, dat past

Dit project is een mooie illustratie van hoe de opleiding

een eigen voorwerp bij zich en vertelt zijn eigen verhaal

middel van ervaringsleren wordt persoonlijke beleving,

bij haar persoonlijke doelen. Zo heeft iedere student

Social Work uiting geeft aan haar onderwijsconcept. Door

rondom het concept zingeving. In navolging daarop geven

bewustwording en verschillende uitingsvormen verbonden

studenten in de vorm van dans, film, theater of beeld een

aan theorie. Het is een voorbeeld van hoe studenten zich

creatieve uiting van hun persoonlijk verhaal.

aan De Haagse Hogeschool ontwikkelen tot professionals
die mensen, al dan niet in een kwetsbare positie,

ondersteunen bij hun ontplooiing in de samenleving.
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BETEKENISVOLLE

beweging

Dag van de

Dialoog

Social Work de Dag van de dialoog.

Terugblik op vrijdag 17 januari 2020.
Op deze beroepsgeoriënteerde studiedag over
open dialogen leren tweedejaarsstudenten
Social Work van De Haagse Hogeschool en de
Hogeschool Antwerpen empathisch luisteren in een
internationale setting.
Zo’n 220 studenten startten de dag in de aula met een
actieve warming up over luisteren, van lector Inclusive

Education Aminata Caïro. Daarna gingen de studenten in
groepen van 15 uiteen voor een groepsopdracht.

Dit is een gesprek over kwetsbaarheid en veerkracht met
ervaringsdeskundigen en gastsprekers uit het werkveld.
Denk bijvoorbeeld aan iemand met een dwarslaesie of
iemand die met dakloosheid in aanraking is gekomen.

Hierna gaan de studenten deze gesprekken omzetten in

creatieve interventies rondom het besproken thema. Zoals
een gedicht of toneelstukje.

De dag werd afgesloten met een interactieve sessie in de
aula door lector Aminata Caïro.
SOCIAL WORK MAGAZINE
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Verrijkings

week

BETEKENISVOLLE

beweging

‘Onzichtbaar Den Haag droomt van
een wereld waar burgers in contact
en dialoog komen om van elkaar te
leren. Door het leven te zien vanuit
het perspectief van de ander en
zo betrokken te raken bij elkaar.
Om samen te werken en kennis, kunde
en ervaringen te delen. Een wereld
waar iedereen zich welkom voelt met
zijn of haar verhaal. Waar er voor
iedereen een volwaardige plek is’.
Het team van Onzichtbaar Den Haag heeft een

We geven plek aan ‘een kwetsbare burger’ om van

Verrijkingsweek neer gezet voor de 1ejaars studenten en

of schulden, is een berg aan ervaring. We maken hen

betekenis te zijn. Het zwarte gat van depressie, verslaving

inspirerende, fantastische en goed georganiseerde

zichtbaar omdat wij geloven dat hun expertise van

docenten Social Work.

belangrijke meerwaarde is voor de samenleving om van

In de Verrijkingsweek staat centraal: leren om eigen

te leren. Het is zonde dat deze op straat of op de sofa

persoonlijke, mooie, betekenisvolle en kwetsbare

verloren gaat.

ervaringen om te zetten in eigen ervaringskennis in de
vorm van een tastbaar eindproduct.

Onzichtbaar Den Haag is jong, fris en in ontwikkeling. Wij

komen uit de verschrikkelijke mooie wereld van het sociaal
werk en hebben onze handen vies gemaakt in de Haagse
modder.

Wij professionaliseren de kennis, kunde en ervaring van

(toekomstig) professionals die werken met en voor ‘een
kwetsbare burger’. Dit doen we door het ontwikkelen

en geven van trainingen en workshops met de inzet van
ervaringsdeskundige ambassadeurs. In de klaslokalen
van het onderwijs aan studenten of docenten, het

Opdracht ‘Een Ervaring Rijker’

en de overheid of maatschappelijke organisaties aan

In de Verrijkingsweek staat het leren centraal hoe eigen

kantoor of trainingsruimte van een bedrijf, de gemeente

persoonlijke, mooie, betekenisvolle en kwetsbare ervaringen

professionals.

om te zetten in eigen ervaringskennis en ervarings

deskundigheid in de vorm van een tastbaar eindproduct

Wij creëren unieke en betekenisvolle trainingen,

(verhaal, video, gedicht, voorwerp, foto, etc.).

workshops en projecten. Dit doen we op een

ervaringsgerichte wijze door onszelf of situaties uit de
praktijk na te spelen, het vertellen van onze verhalen,

Dit met als doel om deze ervaring functioneel en professioneel

te delen, het inzetten van onze ervaringen of andere

het (toekomstige) beroepenveld.

in te zetten in de relatie met (toekomstige) cliënten en binnen

interactief het gesprek aan te gaan, kennis en kunde

creatieve leer- en werkvormen. Onze stijl van werken

maakt ons authentiek, confronterend, levendig en echt.
SOCIAL WORK MAGAZINE
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Functies binnen
SOCIAL WORK
Je zult in de praktijk met diverse professionals gaan samenwerken, je hebt wellicht een
soortgelijke studie gedaan en vervult een soortgelijke baan. Echter, je hebt je eigen
taken en verantwoordelijkheden. We hebben het werkveld in 3 profielen gedeeld, echter
je zult merken dat hierin veel overlap zit en je elkaar tegenkomt in het werkveld. Het
is dus niet zozeer een verdeling of scheiding maar meer een aanduiding vanuit welke
invalshoek je gaat werken met mensen binnen het sociale domein.
Je geeft hiermee richting aan het onderwijs dat je volgt en optioneel de mogelijkheid om een extra

certificaat te krijgen. Voor Jeugd kun je een extra certificaat krijgen waarmee jij je dan SKJ mag registreren

(https://skjeugd.nl/) en voor zorg kun je een extra certificaat krijgen wat erkend wordt binnen de GGZ of GHZ
(nog geen officiele registratie).

Social Work een beroep?
De kans dat iemand zal zeggen: ‘Ik ben Social Worker’, is klein. Het is een term voor een vakgebied waarin

diverse functies bestaan in een zeer uiteenlopend werkveld. Er zijn drie sectoren waarin je kunt gaan werken:

Jeugd, Zorg of Welzijn en Samenleving. Hiernaast de veel voorkomende functies, er zijn nog veel meer functies
binnen het werkveld dus dit is om je een beeld te geven, je ziet dat er soms verschillen zijn binnen de profielen,
dit heeft te maken met de specialisatie binnen het profiel, de manier waarop je met een doelgroep werkt.

JEUGD

ZORG

0-18 jaar (soms tot 23 jaar).

richt zich op mensen die
een zorgvraag hebben,
extra ondersteuning
en begeleiding in hun
zelfredzaamheid.
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WELZIJN EN
SAMENLEVING
richt zich op het betrekken
van mensen bij de maat
schappij, iedereen doet mee.

Functie
Activiteitenbegeleider
Agogisch werker
Ambulant werker

Jeugd

Zorg

W en S

%
%
%

%
%
%

%
%

Algemeen maatschappelijk werker
Animator
Beleidsmedewerker

%

%

Bedrijfsmaatschappelijk werker
Buurtwerker
Casemanager

%

%

%
%

%
%

Clientondersteuner
Coach
Coördinerend begeleider
Consulent
Fondsenwerver
Forensisch begeleider
Gezinscoach
Gezinstherapeut
Gezinsvoogd
Groepbegeleider

%
%
%
%
%

Herstelmedewerker

Individueel/Persoonlijk begeleider
Jeugd/Jongerenwerker
Jeugdbeschermer/Jeugd
reclasseringsmedewerker
Jobcoach
Leerlingbegeleider
Leerling coach
Maatschappelijk werker
Manager
Medewerker (Jeugd)reclassering

%

Medewerker maatschappelijke
opvang

%

Medewerker woonzorg

%

Opvoedingsondersteuner
Orthopedagoog/gedragsdeskundige

%
%
%
%
%
%

%
%
%
%
%

%

%

Ouderenwerker/adviseur
Pedagogisch hulpverlener
Preventie medewerker
Projectleider/
Programmaontwikkelaar
Psychomotorisch therapeut

%

Sociaal (zorg)makelaar
Sport en Spel begeleider
Subsidie aanvrager
Transfer specialist

%
%

%
%

Verslavingsbegeleider

%

Vluchtelingen/asielzoekers
begeleider

%

Vrijwilligerscoördinator

%

Woonbegeleider

%

%
%

%

Zelfstandig cultureel ondernemer
Zelfstandig gevestigd sociaal werker

%
%
%

Zorgcoördinator

%
%
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%
%
%
%

Trajectbegeleider

%

%
%
%

%

Sociaal werker ziekenhuis,
revalidatiecentrum, buurthuis

%
%
%

%
%
%
%
%

%

Reclasseringsmedewerker
Schoolmaatschappelijk werker

W en S

%

Opbouwwerker

%
%
%
%
%
%
%

Zorg

%

Medewerker AMK

Meidenwerker

%
%
%
%

Jeugd

Medisch maatschappelijk werker

%
%

Hulpverlener
Intern begeleider

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

Evenement organisator

Gedragsdeskundige

Functie
Medewerker woonzorg

%

%

%
%
%

“

Ik vind inclusiviteit belangrijk, dat
iedereen mee kan doen. Studenten geven aan
dat ik gestructureerd, rustig en duidelijk ben
en voor iedereen toegankelijk.
Docent Eward Steenks

”

Alumni - afgestudeerd en dan?
We blijven graag in contact met onze studenten, ook

carrière move wil maken. Wereldwijd hebben we inmiddels

tijdens de lessen iets te vertellen als gastdocent, jij bent

netwerk vol uiteenlopende kennis en ervaring.

na het afstuderen. We nodigen je bijvoorbeeld uit om

al ruim 80.000 alumni. Een zeer uitgebreid en waardevol

dan immers de expert in het werkveld waar je werkt.

Jij kan vertellen over de doelgroep en de manier van

werken. Studenten vinden het interessant om te horen

Doorstuderen

studenten begeleiden in hun stage of tijdens een project,

De opleiding biedt een goede basis om door te studeren,

passende begeleiding bieden.

opleiding volgen, aan de universiteit studeren of jezelf

van professionals hoe het gaat in de praktijk. Ook kun je

je kunt een tweede hbo opleiding volgen, een post-hbo

je kunt je goed verplaatsen in de student en daardoor

specialiseren terwijl je aan het werk bent door het volgen

van cursussen en/of trainingen. Je kunt bijvoorbeeld voor

Na je studie kun je je registreren als Alumnus en wordt

de volgende beroepen verder leren, je zal er ook vaak mee

je op de hoogte gehouden van actuele ontwikkelingen

samenwerken vanuit je functie binnen Social Work.

en activiteiten binnen jouw vakgebied, zoals

nascholingscursussen, symposia en reünies. Ook kun

Onderstaande voorbeelden geven aan wat voor

je in contact blijven met docenten en je voormalige

mogelijkheden er zoal zijn, in sommige gevallen moet

klasgenoten.

je toegelaten worden tot een studie en nog 10 jaar

doorstuderen en in andere gevallen is dit een jaar of een

Het alumninetwerk van De Haagse is de ideale manier om

aantal jaar. Het is belangrijk om dat voor jezelf goed uit te

op informele wijze je netwerk uit te breiden. Nuttig en zinvol

zoeken als je dit ambieërt.

dus voor als je op zoek bent naar je eerste baan of een

● Antropoloog (cultureel) (Universiteit)
● Bewegingstherapeut (HBO)

● Consulent Seksuele Gezondheid (Post-HBO RINO)
● Creatief therapeut (HBO)

● Criminoloog/rechercheur (Universiteit)
● Fysiotherapeut (HBO)

● Gezins/systeemtherapeut (Universiteit)

SOCIAL
WORK

● Helpende zorg (HBO)

● Hoofdbehandelaar (HBO/Universiteit)

● Kinder/Jeugd-psychiater (Universiteit)
● Onderwijskundige (Universiteit)

● Ontwikkelings-psycholoog (Universiteit)

● Orthopedagoog/gedragsdeskundige (Universiteit)
● Pedagoog (HBO)

● Politiekundige (HBO)

● Psychotherapeut (Universiteit)
● Remedial-Teacher (Post-HBO)
● Socioloog (Universiteit)
● Sociotherapeut (HBO)

● Speltherapeut (Post-HBO)

● Systeemtherapeut (Universiteit)
● Verpleegkundige (HBO)

● Vertrouwenspersoon (training)
● Zorgcoördinator (HBO)
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Een kijkje

in profiel

Jeugd

Als de kinderen niet
luisteren
Je werkt in het Centrum voor Jeugd en Gezin en

hebt een afspraak met Petra (moeder van Simone
(5 jaar) en Rens (3 jaar)). Zij vertelt je het volgende:
“Ik ben via de huisarts bij jullie terecht gekomen.

Mijn man en ik maken ons zorgen over het gedrag
van onze dochter Simone. Ze is snel boos en

verdrietig, vooral als dingen niet gaan zoals zij wil.

Simone krijgt dan een ‘bui’ en gaat schreeuwen en
huilen. Ze gaat ook regelmatig op de grond liggen

Crisisopvang

als iets onverwacht wordt gevraagd. Ze kan dan

Je werkt op de crisisopvang in de jeugdhulp

echt met ‘mijn handen in het haar’ en ik weet dan

tussen twee jongens waar de groepsleiding

als ze iets moet doen waar ze geen zin in heeft of

verlening. Op een groep wordt - na een conflict

ineens zogenaamd niet meer lopen. Soms zit ik

tussenin is gesprongen - door één van de jongens

niet meer wat ik moet doen. Tussen Simone en

een ruit ingegooid. Vervolgens rent de jongen naar

Rens, haar broertje, botert het niet zo, ze maken

buiten en weigert weer binnen te komen. Wel blijft

veel ruzie. Rens lijkt onderhand thuis de boel over

hij in de buurt van de groep en zorgt zo voor veel

te nemen. Mijn man vindt dat ik consequenter

onrust. De jongen heeft morgen een gesprek over

moet zijn. Maar ja, ik wil niet steeds van die driftige

zijn plaatsing op de groep.

kinderen. Mijn man is soms heel streng. Volgens mij
helpt het ook niet dat mijn man en ik niet op één lijn

Wat gaat er vermoedelijk door de jongen zijn
hoofd?

zitten.”

Hoe kom je weer met hem in gesprek en hoe
zou je deze jongen kunnen helpen?

Hoe kan je deze ouders helpen om weer grip
op de opvoeding van hun kinderen te krijgen?
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Je bent gezinscoach bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) . Je begeleidt een gezin
en enkele maanden geleden heeft de dochter uit het gezin, de 14-jarige Francine, zich
ingeschreven voor huiswerkbegeleiding in het wijkcentrum. In het begin kwam ze op de
afgesproken tijden. Inmiddels is dat anders. De huiswerkbegeleider heeft haar ouders laten
weten dat ze de afgelopen maand erg regelmatig afwezig was, zonder dat ze een briefje kon
laten zien dat ze daar toestemming voor had. Ze heeft Francine hier twee weken geleden op
aangesproken. Francine ontweek het gesprek en ze is sinds die tijd ook niet meer geweest. De
ouders van het gezin vragen jou om hulp bij deze situatie. Je nodigt Francine en haar ouders uit
voor een gesprek om samen te kijken wat er aan de hand is.
Als sociaal werker in het jeugddomein
(jeugdprofessional) heb je te maken

Wanneer kies je voor het profiel jeugd?

van Francine is het belangrijk dat

Wil je werken vanuit het Internationale Verdrag voor de Rechten van
het Kind? Vanuit de overtuiging dat alle kinderen het recht hebben om
veilig en gelukkig op te groeien? Kies dan voor het profiel jeugd!

verzorgers na gaat waar ze mee zit.

Je kiest voor dit profiel als je het

mee samen te werken. Het onderwijs

Francine en haar ouders te bespreken

interessant vindt en graag wilt weten

op het leven van jeugdigen.

met jeugdigen als Francine. In

gesprekken met en in de begeleiding
je samen met haar en haar ouders/
En nog belangrijker is het om met
hoe ze het graag anders zouden

willen hebben. Daarbij kijken jullie

goed naar wat er al goed gaat en

de talenten en mogelijkheden die

Francine heeft. Je helpt Francine en
haar ouders om zelf oplossingen te
bedenken voor een betere situatie.
De kern van je werk als jeugd

professional is om de ontwikkelings
kansen van jeugdigen (0-23 jaar) te

benutten en te bevorderen, zodat ze
zich tot zelfstandige volwassenen
kunnen ontwikkelen die willen

bijdragen aan de samenleving. De

belemmeringen die het opgroeien in
de weg staan, probeer je als jeugd

ontwikkelen en leren van jeugdigen
hoe je daar een positieve invloed

heeft immers een belangrijke invloed

op kunt hebben. Je beseft dat

Je kiest voor dit profiel als je in actie

van een jeugdige. Je wilt opvoeders

de jeugdigen en ouders waar je

opvoeders belangrijk zijn in het leven
ondersteunen en je gaat ervan uit dat
zij het beste willen voor hun kinderen.
Je kiest voor dit profiel als je nieuws
gierig bent naar verschillende

manieren van opvoeden die ook
cultureel bepaald zijn. Je denkt

graag mee in het geval van opvoed
dilemma’s, die sterk beïnvloed

worden door ontwikkelingen in de

samenleving. Daarnaast vind je ook

onderwijs een belangrijke partner om

professional te voorkomen, weg te
nemen of tegen te gaan.
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komt, op zoek naar de wensen van
je voor inzet. Je zoekt ruimte om

ondernemend te kunnen zijn en te

innoveren als dat nodig is. Lef toon
je ook in die gevallen waarin het

opgroeien van de jeugdige niet aan
de rechten van het kind voldaan
wordt, bijvoorbeeld in geval van

huiselijk geweld, kindermishandeling
of jeugdcriminaliteit. Dan durf je in
te grijpen, met respect voor alle
betrokkenen.

Met wie heb je te maken als jeugdprofessional?
Als hbo-jeugdprofessional onder

Naast jeugdigen en personen uit hun

met sociaal werkers in het domein

jeugdigen (0-23 jaar) tot zelfstandige

te maken met allerlei andere

de kans om je als jeugdprofessional

steun je het opgroeiproces van

volwassenen. Als jeugdprofessional
werk je ontwikkelingsgericht en
systeemgericht, dat wil zeggen
samen met het mensen uit de

omgeving van de jeugdigen: gezin
en familie, vriendengroepen,

buurt, educatieve en (re)creatieve
instellingen en praktijken.

omgeving heb je in het jeugddomein
professionals met eigen functies
en deskundigheden. Bij ernstige

beperkingen of ziekte bij de jeugdige,
werk je bijvoorbeeld samen met

professionals uit het zorgdomein.

Wanneer je jeugdigen begeleidt in
de openbare ruimte of binnen een

welzijn en samenleving. Dit biedt je

te profileren en, in de samenwerking,
gebruik te maken van elkaars

expertises. Dit met als doel om zo

gezamenlijk jeugdigen op weg naar

volwassenheid te ondersteunen en te
begeleiden.

bepaalde wijk, dan werk je samen

Waar kom je terecht als jeugdprofessional?
De plaatsen waar je als hbo-

als wijkpedagoog, via het Centrum

ontwikkelingsvragen. In de (semi)

verdeeld over vier beroepscontexten:

ouders informeren over allerlei op

jeugdzorg, verslaafde jeugd of jeugd

jeugdprofessionals kunt werken, zijn
1. ondersteuning/ontplooiing,
2. preventie,

3. jeugdhulp,

4. jeugdbescherming/
jeugdreclassering.

In beroepscontext 1 werk je uitslui
tend vraaggericht en op basis van
vrijwilligheid. Je kunt bijvoorbeeld

voor jeugd en gezin of via school,

voedingsvraagstukken. Of je orga
niseert activiteiten voor kinderen
in clubhuizen, asiel- of jongeren

centra. Je werk als jeugdprofessional
in beroepscontexten 2, 3 en 4

is complexer en specifieker. Als

schoolmaatschappelijk werker kun

je bijvoorbeeld ouders en kinderen
begeleiden bij opvoedings- en of

residentiële instellingen voor

met een beperking werk je samen

met behandelaars zoals psychologen,
orthopedagogen, psychiaters en

artsen. Of je werkt in de context van

jeugdbescherming en –reclassering,
bijvoorbeeld bij de Raad voor

de kinderbescherming of in een
crisiscentrum.

Welke kennis en vaardigheden heb je nodig?
Om met de jeugdigen in hun context
te kunnen werken, leer je als je kiest
voor dit profiel:

● Wat de wetten en richtlijnen in

het jeugddomein zijn en hoe je
deze kunt toepassen.

● Hoe kinderen zich ontwikkelen en
wat daarbij vanuit de omgeving

nodig is om het kind optimaal te
laten opgroeien en ontwikkelen.

● De basis om mogelijke

(spelen, praten, luisteren…enz.)

belemmeringen en afwijkingen in

● Hoe je kunt samenwerken met

kunnen signaleren.

● Hoe je met gezinnen, families en

de ontwikkeling van kinderen te
● Hoe je ouders/opvoeders (met
diverse achtergronden) kunt

ondersteunen in de opvoeding
van hun kinderen

● Hoe je jeugdigen individueel of
groepsgewijs kunt begeleiden
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andere professionals.

hun netwerk kunt samenwerken
aan het welzijn van kinderen en
jongeren.

● Hoe je een veilig en uitdagend

leefklimaat voor jeugdigen kunt
creëren.

Registratie als jeugdzorgwerker
Door dit profiel te volgen, kom je in aanmerking voor beroepsregistratie. Je kunt je dan registreren als erkende
jeugdzorgwerker. Deze beroepsregistratie is een voorwaarde voor elke hbo-jeugdprofessional werkzaam in

het jeugddomein. Daarmee blijft de kwaliteit van handelen van elke jeugdprofessional hoogwaardig en actueel.
Jeugdigen en ouders kunnen er zo op vertrouwen dat jeugdprofessionals altijd bevoegd en bekwaam zijn.
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Een kijkje

in profiel

		 Zorg
Verliefd op de
dirigent
Shirley is 25 jaar en heeft een verstandelijke

beperking. Jij begeleidt haar al ruim een jaar. Shirley
is sinds kort lid geworden van het orkest van de

Psychiatrie

soms op. Shirley vertelt je dat ze er enorm van

Je werkt op de afgesloten afdeling van een

dirigent en dat ze met hem gaat trouwen. Jij weet

een mevrouw. Zij hoort stemmen in haar hoofd en

muziekschool. Ze repeteert regelmatig en treedt

psychiatrische instelling. Een van de cliënten is

geniet. Ook vertelt ze je dat ze verliefd is op de

heeft het idee dat ze met geesten kan praten. Deze

dat de dirigent 54 jaar is en gelukkig getrouwd.

mevrouw is opgenomen op het moment dat ze haar

Haar verliefdheid zal zeker echt en hevig zijn. Haar

hele huis ging dichtsmeren om de geesten buiten

trouwplannen zijn vermoedelijk een fantasie van

te houden. De psychiater heeft haar medicatie

Shirley, die passen bij haar droom om ooit een

voorgeschreven om haar waanideeën te verminderen.

eigen gezin met kinderen te hebben. Het is aan jou

Deze medicatie wil ze eigenlijk niet innemen omdat

om hierover met Shirley in gesprek te gaan.

ze bang is voor de bijwerkingen. Dit doet ze dan ook

regelmatig niet. Jij zit met haar koffie te drinken in de

Wat wil je met haar gaan bespreken?

huiskamer op het moment dat zij in gesprek gaat met
een geest die zij denkt te horen.
Wat doe jij?

Wil jij een spin in het web van de leefomgeving van jouw cliënt zijn (verbindende factor/
netwerken), met antennes voor een zorgvraag, wil je goed leren afstemmen en aandacht
bieden aan zeer kwetsbare mensen, dan pas je goed in het profiel zorg.
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Je hebt als toekomstig sociaal werker

altijd samen met de mensen om je

verstandelijke beperking, in een setting

met complexe problematiek, die

hebben voor vrijwilligers, voor

waar mensen behandeld worden

in de zorg affiniteit voor mensen

door hun beperking of aandoening

of ervaring(en), aangewezen zijn op

langdurige zorg en op professionals
zoals jij. Jij ziet het als een uitdaging
om deze mensen te ondersteunen.
De mensen waarmee jij wilt gaan

werken, zijn ouderen, mensen met
een verstandelijke beperking, een
lichamelijke beperking, mensen

met een verslaving en mensen met
psychische en/of psychiatrische

cliënt heen. Je zal aandacht moeten
vrienden, buren of familie van je cliënt,
voor hun wensen en belangen. Soms

werk je met groepen mensen, waarbij
het belangrijk is om aandacht te

hebben voor de manier waarop jouw
cliënt met anderen in die omgeving
communiceert, woont en leeft. Als
sociaal werker in de zorg ben jij de
spin in het web!

Voor deze mensen wil jij graag werken

Als je samenwerken leuk vindt en je

Je begeleidt je cliënt vooral op het
zelfstandig, of met ondersteuning
functioneren op het gebied van
wonen, werken (of andere dag

besteding), sociale contacten, leren
en vrijetijdsbesteding. Altijd heeft

jouw cliënt daar anderen bij nodig.

Spin in het web
De aandacht die jij je cliënt geeft, is
gericht op de juiste ondersteuning

van je cliënt, die voort komt uit zijn of

haar problematiek. Jij gaat als sociaal
werker in de zorg samen met je cliënt
en de mensen om hem of haar heen
onderzoeken hoe jouw cliënt een

(redelijk) normaal leven kan leiden. Een
leven gericht op de mogelijkheden
die iemand (nog) heeft, gericht op

iemands gezonde kant of gericht op
het herstellen van de kwaliteit van

iemands leven. Soms zal het nodig

zijn bepaalde verantwoordelijkheden

jezelf ziet sparren met bijvoorbeeld
artsen, psychologen, psychiaters,

verpleegkundigen, fysiotherapeuten,
begeleiders en vrijwilligers of met

professionals van maatschappelijke
netwerken, onderwijs, sociale
instanties, de gemeente,

huisvestingsinstanties, politie en

verzekeringsinstanties dan zit je in het
profiel zorg op de juiste plek.

Vaak is het nodig om creatief te zijn
in het vinden van oplossingen voor

een cliënt, om mensen te vinden die
zich willen inzetten om jouw cliënt te

ondersteunen met hun zorgvraag, hun
werk- of dagbestedingswens. Soms
kom je in aanraking met complexe

Wat heb je nodig?

disch te handelen. Het aanspreken,
aanmoedigen, vertrouwen bieden
en ondersteunen van mensen
met complexe problematiek,

vraagt om technieken en herstel-

ondersteunende benaderingen die
aan bod zullen komen in dit profiel.
Daarnaast biedt dit profiel o.a.

medische basiskennis op diverse

gebieden, kennis van psychofarmaca,
handicaps en chronische ziekten,

verslaving, kennis van aspecten rond
veroudering, psychopathologie en
kennis van wetgeving. Vaak zal het
nodig zijn om basisvaardigheden
te hebben in het verzorgen van

mensen met verschillende complexe

ziektebeelden, ook die bieden wij aan.

voor hele kleine vooruitgang. Of de

ervaringsdeskundigheid of beroeps-

het belangrijk is om oog te hebben
problematiek is zo complex dat je
lang na moet denken over hoe je

de kwaliteit van iemands leven kunt
verbeteren. En altijd werk je samen
met andere professionals.

Er zijn vele mogelijkheden voor de

nodig zijn om anderen te benutten

het werk ondersteun je je cliënt in

Als sociaal werker in de zorg werk je

mensen in een dagbestedingssetting.

Je kunt er binnen dit profiel voor

zetten bij het overnemen van die

bij de ondersteuning van je cliënt.

wonen in de wijk, soms ondersteun je

en langdurige problematiek, waarbij

Waar kom je terecht?

verantwoordelijkheden. Soms zal het

ondersteun je mensen die zelfstandig

communicatietechnieken en metho

(tijdelijk) over te nemen of om de
mensen om je cliënt heen, in te

de klinische psychiatrie. Soms

gebruik te maken van diverse

Samen

als jij kiest voor het zorgprofiel.

voor hun problematiek, bijvoorbeeld

Je leert, als je kiest voor dit profiel,

problematiek. Of mensen met een

combinatie van deze problematieken.

waar mensen wonen of in een setting

sociaal werker in de zorg. Tijdens

diverse leefomgevingen: dit kan zijn in
een instelling voor mensen met een
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kiezen om het certificaat GGZ-agoog,
kracht GHZ-D niveau te behalen.

Een kijkje
in profiel
Welzijn en
Samenleving
Reclassering
Je werkt bij de Reclassering, je wordt
toezichthouder van een cliënt die

bijna vrij komt. Naast dat deze cliënt

een delict heeft begaan, heeft hij ook
te kampen met een verslaving. Jullie
hebben elkaar één keer gesproken

in de gevangenis. Daar hebben jullie

de afspraak gemaakt dat de cliënt na

zijn vrijlating direct zal starten met een
behandeling in een afkickkliniek. Na

dit gesprek heb jij geregeld dat er op

de dag van zijn vrijlating een plek voor

hem zal zijn. Dan gaat 3 dagen voor zijn

vrijlating je telefoon: de cliënt blijkt op de
stoep voor de gevangenis te staan met
zijn persoonlijke eigendommen in een

vuilniszak en hij zegt: “Ik ben vervroegd
vrijgelaten, wat moet ik nu doen?”

Hoe reageer jij? Waar moet deze
cliënt tot aan zijn plaatsing in de
kliniek verblijven?

Je bent als sociaal werker Welzijn en Samenleving
(W en S) werkzaam op een servicepunt in een
wijkcentrum. Wijkbewoners kunnen er terecht met al
hun vragen rondom welzijn en zorg. Mevrouw A meldt
zich bij je op het servicepunt. Zij is in Den Haag geboren,
maar toen zij trouwde is zij verhuisd naar het buitenland.
Zij heeft twee kleine kinderen. Sinds korte tijd woont
zij bij een oude bekende omdat zij bij haar man is
weggegaan vanwege huiselijk geweld. Zij heeft geen
inkomen en is op zoek naar huisvesting. Ze wil dat haar
kinderen naar school kunnen gaan. Waar ze tegenaan
loopt is dat zij weinig mensen kent in de stad die haar
kunnen helpen. Ze is al bij een instantie geweest met
haar vraag, maar die kan haar niet helpen omdat zij
officieel niet in Nederland woont. Ze is emotioneel
en geeft aan niet goed te weten waar te beginnen
om haar leven weer op de rit te krijgen. Je luistert
goed naar haar en maakt samen met haar een plan
om haar situatie te verbeteren. Haar eigen wensen en
mogelijkheden staan voorop en zij leest het plan met je
mee. Je maakt gebruik van je contacten met juridischeen uitkeringsinstanties, huisvestingsorganisaties,
scholen en hulpverleningsorganisaties en een
zelfhulpgroep voor slachtoffers van huiselijk geweld.
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Je hebt na je studie Social Work
W en S je eigen bedrijf opgezet
waarmee je je richt op het

ondersteunen van bewoners-

initiatieven. De gemeente is voor

jou een belangrijke opdrachtgever
om deze initiatieven aan te

jagen en te ondersteunen. Je

informeert buurtbewoners over

de mogelijkheden die er zijn voor

subsidie voor hun plannen, ideeën of
projecten. Je ondersteunt hen met
het maken van projectvoorstellen

en je begeleidt hen bij de uitvoering.
Je laatste klus was om samen

met buurtbewoners, jongeren en

kinderen een initiatief te nemen om
een buurtmoestuin te ontwikkelen

en in te richten. Kinderen, jongeren

en volwassenen hebben samen een

inrichtingsplan voor een braakliggend
stuk grond geschreven. Het is de

bedoeling dat deze buurtmoestuin

ook groente levert aan de Voedsel

Problemen in de wijk

internationale keuken. Eenmaal in de

In de wijk is een groep jongeren van 14 t/m 17 jaar die

ene keer Hollandse stamppot en de

en vallen voorbijgangers lastig. Tot nu toe blijft het vooral

bank en aan het kookproject de

maand wordt er samen gekookt. De

andere keer couscous of een Syrisch
gerecht.

De gemeente heeft subsidie

toegekend voor materialen voor de
tuin en het inrichten ervan.

Dit zijn voorbeelden van wat je kunt
gaan doen binnen dit profiel, ben

je ondernemend, een regelaar, kan
je goed coördineren, plannen en
netwerken? Dan kun je heel veel

betekenen voor de mensen die in de
doelgroepen vallen van het profiel
Welzijn en Samenleving.

regelmatig voor overlast zorgt. Ze hangen ‘s avonds rond
nog bij vervelende opmerkingen. Een aantal van deze

jongeren spijbelen met grote regelmaat van school. Ze gaan
dan naar de supermarkt waar ze met elkaar naar binnen

gaan om alcohol te kopen. Iedere keer weer zetten ze een
cassière onder druk om alcohol aan hen te verkopen. De

bedrijfsmanager moet er steeds aan te pas komen om de

jongens naar buiten te sturen. Een aantal van deze jongeren
bezoeken het wijkcentrum waar jij werkt. Je maakt vaak

een praatje met ze, poolt met ze en probeert ze weer te

motiveren voor school. Ze lijken naar je te luisteren, maar

zodra ze met de gehele groep zijn willen ze zich niet laten

kennen en verdwijnen hun goede voornemens. De wijkagent
neemt contact met je op omdat hij bang is dat de jongeren
verder af zullen glijden. Hij vraagt jou of jullie samen iets

kunnen bedenken waarop de groep een positieve bijdrage
zou kunnen leveren aan de wijk.

Wat zou je kunnen bedenken?
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Betrokkenheid!
Als sociaal werker in het domein
Welzijn en Samenleving ben je

betrokken bij (kwetsbare) mensen

en de wijk. Je ondersteunt mensen
door actief op te treden en

verbeteringen tot stand te brengen.
Dit doe je zoveel als mogelijk met
de kracht die bij mensen zelf ligt,

van hun directe omgeving en door
vrijwilligers te mobiliseren. Sociaal

werkers streven naar het vergroten

van de zelfredzaamheid van mensen,
eventueel door hen te begeleiden
naar voorzieningen waar ze recht

hun vragen te beantwoorden of hun

in oplossingen, maatjes en schakelen.

realiseren. Als sociaal werker ben je

ondersteun je mensen vroegtijdig

wensen en doelen in het leven te

betrokken bij mensenrechten en de
bestrijding van onrechtvaardigheid.

Je laat mensen tot hun recht komen
als mens en als burger. Hun eigen
aard, behoeften en opvattingen

geven de richting aan voor jullie
samenwerking.

Praktijken van
Sociaal Werk:
dynamisch en divers
Binnen Welzijn en Samenleving

Daarnaast is het signaleren en

spectrum aan dagelijkse problemen

agenderen van maatschappelijke
problemen en misstanden een

belangrijk taak. Je bent betrokken
bij participatie: het gaat je er om

mensen echt mee te laten doen in
de samenleving. De relatie met de

mensen staat daarbij voorop. Samen
kijken jullie naar mogelijkheden om

en dichtbij, liefst zo licht en kort
als mogelijk. Je weet wanneer

gespecialiseerde hulp nodig is en je
onderhoudt daartoe korte lijnen.
Je krijgt ook te maken met een

veelheid van vragen en initiatieven
rondom de leefomgeving van

op hebben en die nodig zijn om

het hoofd boven water te houden.

Je kunt mensen motiveren. Daarbij

krijg je te maken met een breed
waarin mensen vast kunnen

lopen. Eenzaamheid, schulden,
gedragsproblemen, depressie,

relatieproblemen, echtscheidings- en
opvoedingsvraagstukken, omgaan

mensen in de wijk. Het kan dan gaan
om problemen rondom overlast of

veiligheid. Je stimuleert burgers die

eigen initiatieven nemen om de eigen
leefwereld beter en mooier te maken.
Bijvoorbeeld het verbeteren van de
speeltuin, de flat of de straat, het

zich vrijwillig inzetten in mentoraten
voor (kwetsbare) medeburgers,

tweedehands winkels, de organisatie
van evenementen voor bijvoorbeeld
jongeren om hun talenten te
ontwikkelen.

met chronische psychiatrische

Veel dynamiek en diversiteit, dat is

ziekte en beperking. Je kunt denken

tussen en op het vlak van individuele

problemen of vraagstukken rondom
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waar je werk om draait. Je begeeft je

“

Stagiaire: ‘Heel erg spannend om buurtbewoners de juiste weg op te
helpen als zij eigen initiatieven willen ontplooien. Ik ben nu bezig met een
groepje buurtbewoners die graag hun straat willen verbeteren.
De straat wordt namelijk opengebroken omdat er aan de gracht een wand
moet worden verbouwd. Zij zien nu een kans om de straat ook groener,
vrolijker en veiliger te maken. Het is leuk dat een van deze bewoners
zich heeft gemeld als vrijwilliger om de breiclub voor ouderen op te
zetten. Met mijn collega’s en buurtbewoners zoeken we contact met de
woningbouwcorporatie om te bekijken hoe zij klachten kunnen verhelpen.
Super omdat je samen sterker staat in de wijk en mensen zo echt iets
kunnen bereiken.

”

hulpverlening en collectieve

richt. Sommige sociaal werkers

sociaal ondernemen. Vanuit die rol

terrein van zorg voor mensen en zorg

individuele hulpverlening, terwijl

vormen voor sociale ontwikkeling.

activering. Je beweegt je op het

voor menselijke verhoudingen. Je
levert en bijdrage aan de kwaliteit
van leven van mensen vanuit de

W en S doen dat meer vanuit de
anderen meer gericht zijn op de
collectieve activering:

perspectieven en deskundigheid

Je bent vaak in dienst van een

de meest directe mogelijkheden

instelling/organisatie opereer je

van hen zelf. In de wijk zelf liggen
voor netwerken, informele zorg
en vrijwilligerswerk als bronnen

voor hulpverlening, activering en

participatie. Onderstaand schema

geeft de velden weer waar je je op

instelling of organisatie. Vanuit de
binnen interdisciplinaire wijk- of
regioteams, vanuit 1 thuisbasis,

bijvoorbeeld in een sociaal wijk
team. Als sociaal werker kun

je ook kiezen voor zelfstandig

ontwikkel je aantrekkelijke creatieve
Andere verbanden waar je sociaal
werkers vindt zijn in de rol van

gemeenteambtenaar (ontwikkeling

en/of uitvoering van sociaal beleid),

als beleidsmedewerker bij (branche)
instellingen of als experts die zijn

betrokken bij thema’s die landelijke
georganiseerd worden. Vanuit

dienstverband of vanuit de eigen
onderneming.

Professioneel handelen sociaal werker
Hulpverlening

Psychosociale
begeleiding
Schuldhulpverlening
(...)

Lotgenotencontact
Ervarings
deskundigheid
(...)

Individueel

Collectief
Burgerinitiatieven
Culturele
interventies
(...)

Rehabilitatie
Mentoraten
(...)

Activering
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Wat heb je nodig?
Je leert gebruik te maken van

Samen kunnen werken is een

ervaringsdeskundigen. Je leert hen

zoekt naar dialoog met de mensen. Je

werkt vrijwel altijd samen met

stellen. Je staat open voor leren

gesprekstechnieken, waarmee je

leert individuele en sociale problemen
te signaleren en je leert hoe je samen
met mensen naar oplossingen zoekt.
Voor het bevorderen van het welzijn

binnen de wijk leer je laagdrempelige
activiteiten te organiseren. Je kunt
informele groepen smeden en

daarbij heb je oog voor kwetsbare

bewoners. Kortom: je bent een expert
in het methodisch begeleiden en

activeren van individuen, groepen

en netwerken. Je biedt aandacht en

vertrouwen en weet hoe je gewenste

acties en gedragsveranderingen kunt
aanmoedigen. Je bent een expert in

belangrijke vaardigheid. Je

anderen in een team. Je bent een
verbindingsprofessional naar de

collega’s sociaal werk in de zorg en
binnen het jeugddomein. Zowel in

het belang van cliënten en burgers
kan je ook samenwerken met

werkwijzen verantwoorden. Je leert

een ondernemende houding aan te

nemen. Daarmee kun je innovatieve
initiatieven ontplooien.

Natuurlijk werk je ook aan de

van de politie/justitie, scholen,

beroep door bij te dragen aan

en mantelzorgers. Met collega’s

gemeenteambtenaren, medische
deskundigen, ondernemers,

volwassen of culturele educatie,
medewerkers van religieuze
instellingen enzovoort.

Omdat je werkzaamheden ook

elkaar, koppelt vrijwilligers en cliënten

betreffen, leer je te werken met

en begeleidt hen.

en kunt resultaten behalen en je

vrijwilligers, ervaringsdeskundigen

verbindingen leggen en netwerken
versterken. Je brengt burgers bij

te motiveren en samen doelen te

de organisatie en het beleid

vrijwilligers, mantelzorgers en
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professionalisering van je eigen
ontwikkeling van de praktijk. Waar
mogelijk maak je gebruik van

effectieve sociale interventies en

beproefde methoden die passen bij

de situatie. Je gebruikt hierbij je eigen
ervaring en improviseert. Omdat je

ook het beroep naar buiten toe kan
representeren besteden we in dit
profiel aandacht aan hoe je je als
sociaal werker kunt profileren.

INTERVIEW

“

Tijdens het eerste jaar
heb ik geleerd om te gaan
met feedback, om te gaan
met conflicten en heb ik geleerd
om grenzen te stellen. Ik heb enorm
veel zin in volgend jaar!

”

“Mijn naam is Elyse Smits, ik ben 17 jaar en ik heb

er bingo's en feesten. In een normale schoolweek ga ik

Ik heb hiervoor mijn Havo diploma gehaald en ben

en vrijwilligers werk (deze dag krijg je van school vrij zodat

zojuist mijn eerste jaar Social Work succesvol afgerond.

vier dagen naar school, heb ik een dag vrij voor zelfstudie

daarna meteen begonnen aan Social Work. In eerste

je deze uren kan uitvoeren) en in het weekend werk ik,

instantie wilde ik SPH studeren, maar toen werd deze

spreek ik af met vrienden en ga ik naar feestjes. Ik ben nou

studie omgezet in Social Work. Vandaar dat ik voor

eenmaal een student :) In het weekend spreek ik ook af

deze opleiding heb gekozen. Achteraf gezien past deze

met mijn vriend, die kan ik alleen in het weekend zien want

opleiding veel beter bij me, dus hier ben ik heel blij mee. Ik

hij is militair. Momenteel woon ik nog thuis en dat vind ik

vind studeren aan de Haagse heel fijn. De school is groot,

prima! Ik woon met mijn vader, moeder en broertje van

maar ik zit meestal op dezelfde verdieping in hetzelfde deel

14. En mijn hond Cody. Volgend jaar ga ik kiezen voor het

van het gebouw (Ovaal). De docenten zijn heel gezellig,

profiel Jeugd, maar ik neig toch nog een beetje naar de

aardig en vooral heel behulpzaam. Het vak Creativiteit

zorg omdat ik de combinatie van jeugd en verstandelijke

Werkt! is mijn favoriete vak, het is een vak waarin je op een

beperkingen heel interessant vind. Ik ben verbaal sterk,

creatieve en actieve manier je eigen cursus kan bedenken,

ben goed in bemiddelen en het inschatten van situaties en

uitschrijven en zelfs tijdens de toetsing uitvoeren. Ik doe

het schrijven van verslagen gaat mij goed af. Tijdens het

vrijwilligerswerk bij de organisatie VTV. Hier doe ik aan

eerste jaar heb ik geleerd om te gaan met feedback, om

vrijetijdsbesteding voor mensen met een verstandelijke of

te gaan met conflicten en heb ik geleerd om grenzen te

meervoudige beperking. Zelf noemen zij dit clubs. Iedere

stellen. Ik heb enorm veel zin in volgend jaar!”

donderdag avond help ik bij de houtclub en regelmatig zijn
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ONZE DOCENTEN
Gaby Weij

Mijn talent voor mensenwerk:
Ik vind het leuk om in gesprek te gaan over wat iemands drijfveer is

en op zoek te gaan naar iemands doel. Enthousiaste, ondernemende
en gepassioneerde studenten spreken vind ik heel leuk. Je bent

binnen Social Work je eigen middel dus alle talenten die je bezit kun
je daarbij inzetten. Dat maakt elke Sociaal Werker uniek.

Welke vakken geef je?
Ik ondersteun studenten bij het verkennen van de Sociale Kaart

en heb consulten met studenten over praktijkleren en het vinden
van een plek. Ik coördineer o.a. de Praktijkervaring, Instroom en
wervingsactiviteiten en het Praktijkleren. Soms geef ik les in de

Projectlijn en begeleid stages. Ik ben sinds 2008 in dienst van de
Haagse.

Yvonne Stumpf

Jan Kolvoort

Ik ben nieuwsgierig naar wat mensen beweegt

Ik denk dat ik laagdrempelig ben in het contact en

komen en te blijven. Waarom doe je wat je doet? Wat

aan studenten in mijn lessen. Van fouten kunnen

Mijn talent voor mensenwerk:

Mijn talent voor mensenwerk:
en wat mensen nodig hebben om in beweging te

duidelijkheid biedt en een veilige leeromgeving

heb je nodig om verder te komen? Ik leer veel van

we allemaal wat leren, iedereen durft mee te doen,

studenten, ben een luisterend oor, betrokken en een

ik kan ze daartoe motiveren, ik laat ze zien wat ze

rolmodel voor mensen met levenservaring.

kunnen leren. Ik vind het leuk om studenten aan het

denken te zetten en iets mee te kunnen geven waar
ze wat van leren.

Welke vakken geef je?
Ik geef les over GGZ in de GGZ minor,

gespreksvaardigheden, communicatie vakken,

Welke vakken geef je?

(studieloopbaan coaching). Als je nieuwsgierig bent

en lessen in de Minor GGZ en Minor Jeugd, ben

methoden vakken, supervisie en ik ben mentor

Ik geef voornamelijk les in methoden, geef training

naar anderen en jezelf dan is Social Work iets voor

afstudeerbegeleider en coördinator en studiecoach.
Ik ben sinds 2001 in dienst van de Haagse.

jou. Ik ben sinds 2011 in dienst van de Haagse.
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Esther Aronson

Eric Snaterse

Ik probeer overal de humor van in te zien, creatief kijken

Het is belangrijk om echt geïnteresseerd te zijn als je een

Het is belangrijk voor mij om plezier te hebben in mijn werk

de leef- en denkwereld is van een ander, zodat je mensen

Mijn talent voor mensenwerk:

Mijn talent voor mensenwerk:

naar een casus, improviseren en anticiperen op de situatie.

goede sociaal werker wilt zijn, om echt te begrijpen wat

en er energie uit te halen. We hebben het leukste werkveld,

kunt uitdagen om verder te komen.

hoe gekker hoe leuker, ik houd wel van een uitdaging.

Welke vakken geef je?
Ik geef les over armoede, sociale ongelijkheid, sociale

Welke vakken geef je?
Ik geef supervisie, les in de Minor Lvb, creativiteit werkt en

uitsluiting, huiselijk geweld, crisishulpverlening en

ben mentor in het eerste jaar. Ik ben sinds 2010 in dienst

gespreksvoering. Ik ben sinds 2006 in dienst van de

van de Haagse.

Haagse.

Mustafa Talib

Ruben Kranendonk

Mensen de ruimte geven om hun verhaal te vertellen,

Iedereen doet op zijn manier zijn best, begrijpen waarom

erachter komen wat er echt speelt.

maken, de stof daarmee minder ingewikkeld maken en ze

Mijn talent voor mensenwerk:

Mijn talent voor mensenwerk:

door goed luisteren, inlevingsvermogen, doorvragen en

mensen bepaald gedrag vertonen. Lessen levendig
bewuster en logisch laten nadenken.

Welke vakken geef je?
Ik geef vakken binnen het uitstroomprofiel Jeugd,

Welke vakken geef je?

creativiteit werkt, geef stage- en afstudeerbegeleiding en

psychologie. Ik ben sinds 2010 in dienst van de Haagse.

Vaardigheden, motiverende gespreksvoering en

vaardigheden, seksualiteit, socialisatie, burgerschap,

ben mentor. Ik ben sinds 2012 in dienst van de Haagse.
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Eward Steenks

Frank Verveen

Ik vind inclusiviteit belangrijk, dat iedereen mee kan

Ik ga uit van de kracht en mogelijkheden van mensen,

en duidelijk ben en voor iedereen toegankelijk ben.

Ik vind het belangrijk om mijn tijd zinvol te besteden,

Mijn talent voor mensenwerk:

Mijn talent voor mensenwerk:

doen. Studenten geven aan dat ik gestructureerd, rustig

iedereen heeft iets toe te voegen en is expert in iets.

ruimte te hebben om vanuit mijn eigen deskundigheid

bezig te zijn, en geef dat ook mee aan de studenten. In

Welke vakken geef je?
Ik gaf bij de opleiding SPH voltijd Sociologie,

de lessen maak ik gebruik van de deskundigheid van

Ethiek, Socialisatie, Burgerschap, Sociale

studenten binnen hun vakgebied.

uitsluiting en Social Work Cross Borders. Ook

was ik mentor en afstudeerbegeleider. Bij deeltijd/

Welke vakken geef je?

afstudeerbegeleider. Bij de opleiding Social Work

techniek en ICT, ik geef les in de minor Social Work

duaal Praktijkwerkgroep, werken met diversiteit en

Ik heb affiniteit met sociaal werk in combinatie met

geef ik les binnen de kennislijn met de onderwerpen:

Online. Ik geef les over preventie, kwaliteitszorg,

marketing, gebruik en ontwikkeling van moderne

ongelijkheid, diversiteit, referentiekader, sociaal

media om in te spelen op de behoefte van cliënten/

bewustzijn, gedrag van mensen in groepen en

doelgroep in samenwerking met het werkveld. Ik ben

empowerment. Ook ben ik mentor, professionele

sinds 2011 in dienst van de Haagse.

vorming docent en stagebegeleider. Ik ben sinds 2012
in dienst van de Haagse.

Jaswina Bihari-Elahi
Mijn talent voor mensenwerk:

Ik geloof in gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid en dat drijft

mij, ik probeer daar bewust mee bezig te zijn in alles wat ik doe.
De cultuur, maatschappelijke positie en omgang met mensen
vind ik belangrijk.

Welke vakken geef je?
Ik heb veel les gegeven over Identiteit en diversiteit, kunst en
cultuur betekenis en de projecten de stad en new business.
Nu alleen nog Profielopdracht Welzijn en Samenleving

(interventieplan) en afstudeerbegeleiding omdat ik 3 dagen

onderzoek doe voor het Lectoraat. Ik ben sinds 2007 in dienst
van de Haagse.
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Loes Koelewijn

Peter van de Bovenkamp

Ik vind het leuk om mensen in hun kracht te zetten, om

Humor! Het is een middel om iets luchtiger te maken. Ik

Mijn talent voor mensenwerk:

Mijn talent voor mensenwerk:

positief te kijken naar mogelijkheden en het om te denken.

geloof in de ontwikkelende mens en spreek iemand aan
op wat anders of beter kan.

Welke vakken geef je?
Ik ben begonnen bij Deeltijd/Duaal met alle praktijkvakken:

Welke vakken geef je?

scriptiebegeleiding. Nu geef ik les in de Minor LVB, geef

sociale inclusie, sociale ongelijkheid, macht en creativiteit

werkveldverkenning, methoden, werkplaats, stage- en

In de propedeuse: project collectief en de kennislijn:

vaardigheden, coaching, socialisatie en ben mentor in

werkt. In de hoofdfase: Minor LVB, methodisch werken,
stagebegeleiding en regulatieve cyclus, seksualiteit en

in jaar 1 en 2. Ik ben stagecoördinator van jaar 2 & de

intimiteit, taaie vraag en project kwaliteit van leven. Ik ben

buitenland stage en geef stagebegeleiding. Ik ben sinds

sinds 2014 in dienst van de Haagse.

2003 in dienst van de Haagse.

Wil IJzereef

Lydia Liem

Mijn talent voor mensenwerk:
Samen met mensen kijken naar hoe ze zichzelf kunnen

Mijn talent voor mensenwerk:

helpen en opkomen voor de rechten van mensen.

Verbinding maken en mensen het gevoel geven dat ze

Welke vakken geef je?

en duidelijkheid creëren.

gezien worden. Leren van elkaar, aanstekelijk enthousiasme

Ik geef les over de leefomgeving, de mogelijkheden
en de eigen kracht van mensen, kwetsbaarheid,

Welke vakken geef je?

en afstudeerbegeleiding. Ik werk als onderzoeker en

communicatie, contact is de basis, socialisatie. Ik geef

psychologie vakken, gender en identiteit, geef stage-

Ik geef de vakken gespreksvoering, creativiteit werkt,

projectleider voor het Lectoraat Inclusive Education en

stagebegeleiding en ben mentor. Ik heb de vakken oriëntatie
op Social Work, seksualiteit en intimiteit en spel en bewegen

Revalidatie. Ik ben projectleider van het (dis)ability network.

gegeven. Ik ben sinds 2012 in dienst van de Haagse.

Ik ben voorzitter van de Opleidingscommissie. Ik ben sinds
2004 in dienst van de Haagse.
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SAMENWERKEN
Sociaal werk is een mooi vak. Een goede, gedegen uitvoering
van dat vak vraagt om vakmanschap. Je bent professioneel
en maakt gebruik van de eigen beroepsstandaarden. Je
sluit aan op de traditie, identiteit en toekomst van het vak,
daarin ontwikkel je je eigen werkwijze. Ondersteunen, helpen
activeren, ontwikkelen en verbinden: dat is de kern. Maar
het belangrijkste is dat je iets voor de ander wilt betekenen,
oprechte interesse hebt in mensen en je in wilt zetten voor
sociale rechtvaardigheid, met kennis en deskundigheid van
zaken. Je werkt samen met professionals maar bovenal met
de mensen die je verder wilt helpen; zij zijn eigenaar van de
situatie en samen zoeken jullie naar een oplossing.
De opleiding is een weerspiegeling van het werkveld, de manier
waarop we omgaan met elkaar is daar een goed voorbeeld van.
Er is persoonlijk contact tussen studenten en de docenten,

laagdrempelig en informeel. We leren met elkaar om te gaan, naar

elkaar te luisteren en elkaar te begrijpen. We evalueren samen het

onderwijs en kijken wat er nodig is. In de lessen word je uitgedaagd
om na te denken en mee te doen. Dit is ook wat we doen met de
deelnemers en cliënten in het werkveld. Het werkveld is nauw

betrokken bij de opleiding, we werken samen, stemmen regelmatig
af en vragen elkaar om advies. Zo bouwen we aan een goede
opleiding, een goede basis.
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Hoe ziet het werkveld eruit?
We werken nauw samen met het werkveld: de professionals en opleiders om de aansluiting van het onderwijs op de

praktijk vorm te geven. We zijn continue bezig met de vertaling van de praktijk in het onderwijs en andersom, omdat het
werkveld sneller verandert dan het onderwijs is dat soms een uitdaging.

Het sociale werkveld van regio Haaglanden is groot, hier een aantal logo’s van organisaties waar we mee samen werken:
hier kun je in bepaalde jaren stage lopen en na je studie gaan werken. Het werkveld verandert, organisaties fuseren of

werken samen, er zijn er nog zoveel meer, dit is dus om je een beetje een beeld te geven van de diversiteit in het werkveld.
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Soorten organisaties
De opleiding Social Work van De Haagse Hogeschool werkt samen met veel organisaties in de regio Haaglanden.

Om een beeld te krijgen van de soorten organisaties binnen onze Sociale Kaart hebben we het op een rijtje gezet.

JEUGD

ZORG

WELZIJN EN SAMENLEVING

Advies & Meldpunt

Activiteitencentrum

Bioscoop/Filmhuis

Bibliotheek

Beschermde woonvorm

Buurthuis

Buurtcentrum

Blijf van mijn lijf huis

Concertzaal/cultuurpodium/muziek centrum/
Conservatorium

Buurthuis

Dagbesteding voor mensen met een
beperking

Creatief centrum/Vrijetijds centrum

Centrum voor Jeugd en Gezin

Educatieve organisatie

Culturele organisatie

Dagbesteding voor jeugd met een beperking

Expertisecentrum

Cultuurbureau/Evenementenbureau

Forensisch centrum

Forensisch centrum

Expertisecentrum

Gemeente

Gemeente

Festival/Dierentuin/Pretpark/Zwembad/
Vakantiepark

Informatiepunt/loket

GGZ-instelling

Fonds/Subsidiedesk

Jeugdhulp & Crisisopvang

Justitiële inrichting

Gemeente

Jeugdreclassering

Klinisch Centrum

Gezondheidscentrum

Jeugdzorg

Nazorgorganisatie

Mensenrechten organisatie

Justitiële organisatie

Ontmoetingscentrum

Ministerie/Overheid/semi-overheid

Leer- en Ontwikkelcentrum

Opvang voor volwassenen

Multiculturele Dienstverlening

Medisch centrum

Organisatie voor mensen met Alzheimer

Museum/Belangenorganisatie Cultureel
erfgoed

Nazorgorganisatie

Organisatie voor mensenrechten

Ontmoetingscentrum/Wijkcentrum

Opvang voor jeugd

Organisatie voor zorg

Ouderenzorg

Ortho-pedagogisch Dagcentrum

Ouderenzorg

Reactiveringscentrum

Preventiezorg

Reactiveringscentrum

Reclassering

Raad voor de Kinderbescherming

Reclassering

Religieuze gemeenschap

Revalidatiecentrum

Re-integratie en bemiddeling

Revalidatiecentrum

School/Onderwijs

Stichting

Scouting

Trainingsbureau voor jongeren

Toeleiding Consultatie en Advies Team

Sociale werkplaats/Zorgboerderij

Welzijnsorganisatie

Verpleegcentrum/Verpleeghuis

Sociale Woonvoorziening

Woonvoorziening voor jeugd met een
beperking

Verslavingszorg

Stichting

Ziekenhuis

Welzijnsorganisatie

Theater/Kunstacademie/Centrum voor kunst

Wijk en dienstencentrum

Vluchtelingenwerk

Wijkzorg

Vrijwilligersorganisatie

Woonvoorziening mensen met een beperking Welzijnsorganisatie
Ziekenhuis

Winkelcentrum

Zorggroep

Zorginstelling
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STOORNIS:

ADHD
Agressie
(Faal)Angst
Autisme
Bipolair
Cognitief
Eten
Fobie
Ontwikkeling
Posttraumatische-stress
Psychogeriatrisch
Persoonlijkheid
Somatisch
Stemming

PROBLEMEN:
Gedrag
Hechting
Opvoeden
Leren
Psychosociaal
Psychisch
Psychiatrisch
Sociaal emotioneel
Taal

VERSLAVING:
Alcohol
Drugs
Gamen
Gokken
Medicijnen
Seks
Internet

Met welke doelgroepen
kan jij zoal gaan werken?
LEEFTIJDEN:

Baby, Dreumes
Peuter, Kleuter, Kind
Jongere, Puber
Adolescent
Volwassene
Senioren
Ouderen

OPVANG EN
BEGELEIDING:

(ex) Dak-en-thuislozen
(ex) Delinquenten
(ex) Gedetineerden
(ex) Prostituees
(ex) Verslaafden
(ex) Vluchtelingen
Vrouwen

PREVENTIE EN
BEHANDELING:

BEPERKING:

MAATSCHAPPIJ:

PSYCHO
PATHOLOGIE:

Aanraking met justitie
Crimineel gedrag
Daders
Pestgedrag
Slachtoffers

Bewoners van krachtwijken
Kwetsbare mensen
Financiële problemen
Huiselijk geweld
Migranten
Onveilige thuissituatie
Ouders
Slachtoffers van
mensenhandel
Seksueel misbruik
Sociaal isolement
Voortijdig schoolverlaters
Vrijwilligers
Werklozen
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Auditief
Chronisch
Communicatief
Lichamelijk
Meervoudig
Niet aangeboren
Revalidatie
Verstandelijk
Visueel

Alzheimer
Dementie
Depressie
Psychogeriatrie

STUDEREN IN DEN HAAG
De stad achter de duinen

Vestigingen van De Haagse
Hogeschool

De stad van vrede en recht, de hofstad van Nederland, de
stad ’s Gravenhage waar de graven woonden.

De Haagse Hogeschool bevindt zich dichtbij het

Ridderzaal en de ministeries.

openbaar vervoer maar ligt ook dichtbij de snelweg. De

centrum van Den Haag en is goed bereikbaar met het

De regering is gevestigd in Den Haag, met de Hofvijver, de

hoofdvestiging ligt aan het Johanna Westerdijkplein

Het centrum met veel winkels, een gigantische bibliotheek,

in Laakhaven. Er zijn echter nog 3 vestigingen: de

diverse hogescholen en de stad met 2 stations: Den

Sportcampus in het Zuiderpark, de Dutch Innovation

Haag Centraal en Hollands Spoor. Je kunt De Haagse

Factory (faculteit IT en Design) in samenwerking met het

Hogeschool hoofdvestiging goed bereiken met de trein,

bedrijfsleven in Zoetermeer en de technische opleidingen

bus of tram.

op de Campus van de TU Delft.

Den Haag is een echte fietsstad, veel fietspaden en routes
en op fietsafstand.

Een stad met een rijke geschiedenis, met tal van

ACKU

gemeentemuseum om je daarover te informeren, zeker de

Avondje uit met je studievrienden? Kijk eens welke

Aan de Noordzeekust met 11 km strand, Kijkduin en

staan. ACKU organiseert van alles op het gebied van kunst,

musea zoals de Gevangenpoort, het Museon en het

evenementen of activiteiten ACKU op de agenda heeft

moeite waard!

cultuur en uitgaan in Den Haag voor alle hogeronderwijs

Scheveningen om heerlijk uit te waaien of je vitamine-D

studenten! Vaak samen met studenten. Dus als jij zelf een

aan te vullen. De vele parken in de stad en de groene

goed idee hebt, neem dan eens contact op met ACKU.

randgemeentes maken het een heerlijke stad.

Bekijk voor meer informatie de website.

Den Haag is een studentenstad, we hebben zelfs

Nachtbussen die je na een avondje stappen weer naar

huis brengen, als fietsen geen optie is. Check de website
denhaag.com/nl maar eens wat er allemaal te doen is in

onze mooie stad achter de duinen. Er zijn diverse jaarlijkse
evenementen waar je absoluut bij wilt zijn.
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STUDEREN OP HET HBO
Je bent naar de Open Dag gekomen van de opleiding Social Work of gaat daar
nog heen. Veel van onze studenten kiezen voor deze opleiding omdat zij iets
met mensen willen doen. Vaak vanuit ervaringen die zij zelf hebben opgedaan
in hun leven of iets wat hen inspireert om mensen te willen helpen in hun
kracht te gaan staan. Studeren op het HBO, wat moet je daar nou eigenlijk bij
voorstellen? Wat staat je te wachten en wat betekent dit voor jou?
Het HBO, het Hoger Beroepsonderwijs, is gericht op de ontwikkeling van

vaardigheden in nauwe aansluiting op de beroepspraktijk, naast de overdracht van
vak-theoretische kennis.

In het Engels noemen we een hogeschool: University of Applied Sciences, of te wel: hogeschool voor toegepaste

wetenschappen. Na het behalen van de 240 studiepunten (4 jaar x 60 ECTS) krijgt je een diploma voor de graad van

Bachelor (B. / bc.), niveau 6. De studiebelasting is 40 uur per week, waarvan deels lessen, zelfstandig werken en zelfstudie.
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VEEL GESTELDE VRAGEN
Toelating/inschrijving

We krijgen veel vragen op de Open Dagen, we
bespreken deze graag met je. Op de Open Dagen
krijg je veel informatie en kunnen ons voorstellen
dat je dit nog eens rustig wilt kunnen na lezen,
hieronder een aantal vragen en antwoorden.

Wat zijn de ingangseisen voor toelating tot het hbo/
opleiding Social Work?
In het algemeen geldt dat als je een havo-, vwo- of
mbo 4-diploma hebt (dat goedgekeurd is door het

ministerie van Onderwijs), je in principe toelaatbaar bent

Wat kan ik allemaal te weten komen op de

tot een hbo-opleiding. Indien je niet over een van deze

Open Dagen?
Drie keer per jaar is er een Open Dag voor de opleidingen

diploma’s beschikt dan heb je de mogelijkheid om het 21+

op De Haagse Hogeschool. Tijdens de Open Dag komt

Toelatingsonderzoek te doen, voorwaarde is dat je 21 jaar

er veel op je af, wellicht bezoek je meerdere opleidingen

of ouder bent op 1 september van het studiejaar waarin je

of scholen en ben je aan het vergelijken, wat past er nu

wilt starten. Meer informatie hierover vind je op de website.

het beste bij mij? Waar voel ik mij prettig? We hebben elke
Open Dag een programma waarin presentaties worden

Buitenlandsdiploma: Een havo-, vwo-, of mbo 4-diploma

gesprek te gaan, je kunt je vragen stellen aan de docenten,

of Sint Maarten wordt behandeld als een Nederlands

gegeven over de opleiding en de mogelijkheid om in

gehaald op Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius

studenten, alumni en mensen uit het werkveld. Ze zijn er

diploma. De Centrale Studenten Inschrijving bepaalt of

speciaal voor jou om je te helpen bij je studiekeuze.

jouw buitenlandse diploma ten minste gelijkwaardig is aan

dat van een (toelatinggevend) Nederlands diploma. Schrijf
je daarvoor in via Studielink. Je moet óók bewijzen dat je
de taal van de opleiding voldoende beheerst. Als je niet

de nationaliteit hebt van een EU/EER-land of Zwitserland,
dan heb je waarschijnlijk een verblijfsvergunning en/of

inreisvisum nodig om in Nederland te mogen verblijven.
Voor de Deeltijd en Duale opleiding geldt tevens dat je
relevant werk hebt.

Hoe kan ik mij inschrijven via Studielink?
Je schrijft je in voor je gekozen studie via de website van
Studielink met je Digi-D. Doe dit voor de voltijd opleiding

vóór 1 mei, voor Deeltijd en Duaal kan dit tot 1 september.

De actuele informatie vind je op de website van Studielink.
Voor onze opleidingen geldt géén numerus fixus. Je bent
dus verzekerd van een plekje op de opleiding als je je op
tijd inschrijft.

Hoeveel Collegegeld betaal ik?
De overheid bepaalt de hoogte van het wettelijke

collegegeld. Hogescholen en universiteiten mogen zelf

de hoogte van het instellingscollegegeld vaststellen. Welk
tarief jij betaalt, hangt af van je situatie en de gekozen
opleiding.
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De bedragen worden ieder jaar vastgesteld, de actuele

Kan ik naast mijn studie werken, sporten en hobby’s

Hogeschool, zie het kopje ‘Wat betaal je’ voor meer

Veel studenten hebben naast hun studie andere

betaalt het grootste deel (ongeveer 80%).

en motivatie kan je dit prima combineren. Een studie

informatie vind je op de website van De Haagse

uitoefenen?

informatie. Jij betaalt een deel van je studie, de overheid

verplichtingen of interesses. Met een goede planning
is echter niet iets wat je ‘erbij’ doet, een studie op het
HBO vraagt ongeveer 40 uur inspanning per week,

Wat is DUO?
De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) verstrekt leningen

dit bestaat uit contacttijd en zelfstudie. Houdt er dus

voor studies. Voor je studie kun je een lening aanvragen

rekening mee dat je 40 uur per week bezig bent met je

als jij of je ouders/verzorgers het niet direct zelf kunt

studie. Je kunt in de diverse zitjes, projectgroep ruimtes

betalen. De actuele informatie vind je op de website van

of in de bibliotheek in school studeren en afspreken met

DUO.

studiegenoten. Zelfstandigheid is een van de kenmerken
van studeren, zelf organiseren, plannen en uitvoeren.
Wees dus realistisch en bekijk wat voor jou haalbaar

HBO studie

is om te doen tijdens je studietijd. Werken, sporten en

andere bezigheden doe je ernaast/erbij, je studie dient wel
prioriteit te krijgen wil je alles kunnen halen in 4 jaar.

Wat houd studeren in?
Studeren is volgens de ‘van Dale’, zich bekwamen in een
vak van wetenschap.

Ik ben niet zo goed in plannen en organiseren, wat

projectgroepjes aan opdrachten (casuïstiek), bestudeert

Als je iets nog niet kan of nog niet zo goed in bent

de praktijk en leert voor tentamens. Het onderwijs is zo

medestudenten te bespreken. Hoe doen anderen dit?

Je volgt hoor- en werkcolleges op school, werkt samen in

moet ik dan doen?

theorie en verwerkt deze, maakt opdrachten, oefent in

dan helpt het om dit met je mentor, de docenten en je

ingericht dat je op diverse manieren de stof leert, door

Werkt dat misschien ook voor mij? Wat heb ik nodig om

te luisteren, lezen, verwerken en oefenen. Een student

het wel te kunnen? En wat kunnen anderen doen om jou

studeert aan een hogeschool of universiteit.

daarin te ondersteunen?
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gesprekken met jouw mentor, hij/zij kan jou doorverwijzen
naar de decaan van de opleiding. Hij/zij kan dan samen
met jou bekijken wat er nodig is om jou te helpen bij je

studie. De Examencommissie beslist uiteindelijk wat er wel
of niet mogelijk is, examennormen blijven gelden voor alle
studenten. We hebben op De Haagse Hogeschool ook

een aantal vertrouwenspersonen en studentpsychologen
waar je terecht kunt.

Opleiding Social Work
In welke taal wordt het onderwijs gegeven?
De opleiding wordt hoofdzakelijk in het Nederlands geven,
wel worden er Engelstalige teksten gebruikt.

Ik heb al een MBO opleiding en wil nu op het HBO
Hoe weet ik of deze studie bij mij past?

verder gaan, is er dan veel herhaling?

Het Studie and Career Centre van De Haagse

Er is mogelijk herkenning van stof vanuit je MBO opleiding,

keuzegesprekken. Heb je twijfels of wil je meer weten,

meer theorie en ga je de theorie leren toepassen in de

Hogeschool verzorgt studiekeuze workshops en studie

de basis heeft wellicht overlap. Op het HBO krijg je veel

vind je het maken van een keuze toch lastig of heb je

praktijk, casuïstiek vanuit verschillende perspectieven

gewoon nog vragen. Dan kun je terecht bij het Studie and

bekijken, meer zelfstandig doen, onderzoek doen en dus

Career Centre op De Haagse Hogeschool. Je vindt het

veel meer nadenken over het waarom en hoe het beter

SCC op de eerste etage in ovaal 1.02, 070 – 445 8595,

kan.

studiecareer@hhs.nl, www.hhs.nl/studiekeuze. Afspraak
kun je maken op ma t/m vr van 9.00 tot 17.00.

Het HBO heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan de

opleiding van je interesse mee te lopen kunnen je ook

we nu ook een University of Applied Sciences zijn. Dit

De Open Dagen en de mogelijkheid om een dagje bij een

aansluiting op het universitaire onderwijs. Vandaar dat

helpen een beeld te vormen van de opleiding en dus bij

betekent dat het onderwijs van hoog niveau (niveau 6

het maken van je keuze.

t.o.v. MBO niveau 4) is zodat de doorstroom en overstap

naar de universiteit kleiner is. De aansluiting van het HBO

Heb je jezelf ingeschreven voor een opleiding aan De

op het MBO is daarmee dus veranderd, er zijn daarom

Haagse Hogeschool? Maar twijfel je nog? Vraag dan de

schakelklassen voor MBO studenten die op het HBO willen

studiekeuzecheck aan via OSIRIS. Een van de docenten

doorstuderen. En diverse programma’s om je voor te

neemt dan contact met je op om je twijfels te bespreken

bereiden op de overstap van MBO naar HBO.

en antwoord te geven op je vragen. Het doel van de

studiekeuzecheck is dat je voor jezelf kunt bepalen of

Kan ik een dagje meelopen?

de studie bij jou past.

Ben je nieuwsgierig naar hoe een lesdag is bij Social Work?

Er spelen persoonlijke omstandigheden bij mij die

website. Je wordt gekoppeld aan een eerstejaars student

Loop dan een dagje mee, je kunt je aanmelden via de
die jou die dag onder zijn/haar hoede neemt.

van invloed kunnen zijn op mijn studie, wordt daar
rekening mee gehouden?
Indien er persoonlijke omstandigheden zijn, je een

topsport beoefent, je een beperking hebt, je chronisch

ziek bent, je ervaringskennis of levenservaring hebt die

mogelijk of zeker van invloed zijn op jouw studievoortgang
en persoonlijke ontwikkeling dan is het belangrijk dit

tijdig met je mentor te bespreken. Je hebt regelmatig
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Halverwege de propedeuse krijg je een voorlopig

Internationalisering/studeren in
het buitenland

er niets aan de hand, loop je achter dan krijg je een

Binnen de opleiding is er ruimte om te studeren in het

krijg je een bindend studieadvies (BSA), dit kan ook een

in het 3e jaar in het buitenland lopen. Er zijn diverse

Krijg ik een studieadvies?
studieadvies, als je al je punten hebt gehaald dan is

buitenland, soms kun je een minor volgen of je stage

waarschuwing. Aan het einde van het propedeuse jaar

mogelijkheden en tijdens de studie zal je daarover

negatief advies zijn (NBSA), dan moet je stoppen met de

geïnformeerd worden.

opleiding. Je hebt 50 studiepunten van het propedeuse

Soms worden er ook studiereizen georganiseerd en

jaar nodig om door te mogen naar de hoofdfase, het

uitwisseling met een Hogeschool in Europa.

tweede jaar. De regels hierover staan in de Onderwijs- en
Examenregeling (OER) van de opleiding.

Aanverwante studie

Is Sociaal Werker echt een beroep?
Een Sociaal Werker is een beroepsgroep, er zijn diverse

functies in het werkveld. Daarom begin je al in het eerste

We krijgen vaak vragen over aanverwante studies en

vallen alle organisaties in het werkveld die iets doen

twijfelen tussen Social Work, HBO-V, Huidtherapie,

de verschillen daartussen. We zien dat studenten soms

jaar met het verkennen van de Sociale Kaart, daaronder

Sport, Communicatie, HRM en Rechten, soms ook iets

voor het welzijn van mensen. Er zijn diverse overzichten

totaal anders. Er zijn vaak wel raakvlakken te vinden in de

per regio/gemeente en zelfs per richting: Zorg en

motivatie voor de opleidingen, ons advies is dan ook: doe

Jeugd bijvoorbeeld. Echter het werkveld is continue in

een studiekeuze test en bezoek de Open Dagen en laat je

ontwikkeling en verandering. Tijdens je studie kom je in

goed informeren en inspireren. Het maken van een keuze

contact en ga je zelf actief op zoek naar organisaties.

kan heel lastig zijn als je veel leuk vindt. Uiteindelijk is de

Je legt contact, gaat langs, voert een opdracht uit bij

keuze die je maakt de opleiding waarmee je zult starten in

een organisatie, doet vrijwilligerswerk en loopt stage

het werkveld. Echter, een hbo studie kan ook voor andere

om een paar voorbeelden te noemen. Je zoekt zelf naar

vakgebieden toereikend zijn want je hebt na je studie een

organisaties die passen bij je voorkeur en onderzoekt wat

basis gelegd op hbo werk- en denkniveau. Vaak kun je

zij doen, je leest de websites, gaat langs bij een locatie of

jezelf dan om- of bijscholen met een opleiding mocht je

draait een dagje mee. Je kunt hierbij wel ondersteuning

besluiten toch een andere weg in te slaan. Loop een dagje

krijgen.

mee, kom de sfeer proeven: past dit profiel bij mij?

Begin minimaal een jaar van te voren met oriënteren, neem

Kan ik iets bijdragen aan het onderwijs en de

er de tijd voor, vraag aan je omgeving wat zij zien in jouw

organisatie daarvan?

doen en laten, wat zijn jouw kwaliteiten, interesses en

We waarderen de inzet en feedback van studenten. Aan

drijfveren. Wat voor werk zien zij jou doen? Soms kan het

het einde van elk blok wordt het onderwijs geëvalueerd

helpen om je blik te verbreden en je breder te verdiepen

door digitale enquêtes en panelgesprekken. Daarnaast

dan je eerste ingeving. Wellicht weet je niet zo goed wat er

hebben we een Opleidingscommissie, Faculteitsraad

allemaal mogelijk is. Dus neem de tijd om dit uit te zoeken

en een Hogeschoolraad waaraan je kunt deelnemen.

en te bekijken welk studie-pad bij jou past.

Maar ook ondersteuning tijdens de Open Dagen,

Meeloopdagen en onderwijsactiviteiten is mogelijk. Je

kunt als student dus heel veel doen binnen het onderwijs
en de organisatie.
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