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Werkplekscan bachelor Social Work (SW) deeltijd/duaal  

 
Toelichting op de werkplekscan 
Het doel van de werkplekscan is een beoordeling van de geschiktheid van de leerwerkplek van de student om 
leeractiviteiten uit te voeren gericht op de realisatie van leeruitkomsten.  
 
De werkplekscan wordt besproken tijdens de intakegesprek en de drie-gesprekken tussen student, opleiding en 
leerwerkplek. 

Onderdelen 
In de werkplekscan wordt gekeken naar de geschiktheid van de leerwerkplek op basis van de inhoud van de 
werkzaamheden, de werkomgeving en de begeleiding:  

1. Opleidingsspecifieke eisen 
Hierbij gaat het om eisen die door de opleiding gesteld worden aan de leerwerkplek. 

2. Werkomgeving 
Hierbij zijn factoren als participatie, leerklimaat en leerwerkplek relevant.  

3. Begeleiding op de leerwerkplek 
Hierbij gaat het om de mogelijkheden van begeleiding op de leerwerkplek en de eisen die de opleiding 
daaraan stelt, bijvoorbeeld het begeleiden bij het realiseren van leeruitkomsten op propedeuse- of 
eindniveau. 
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1. Opleidingsspecifieke eisen 
 

 ja nee geschikt te 
maken  

Kom je op de leerwerkplek in aanraking met de volgende taakgebieden:  
(voor meer info zie bijlage 1) 

   

A.  Contact maken, inventariseren en komen tot een oplossingsrichting in de context 
van het sociaal werk 

   

B. Begeleiden van mensen in de context van het sociaal werk    

C. Signaleren en preventief werken ter bevordering van sociaal functioneren van 

mensen 

   

D. Regievoeren en interprofessioneel samenwerken in de context van het sociaal 
werk 

   

E. Werken in complexe probleemsituaties en systemisch werken in de context van het 
sociaal werk 

   

F. Samenwerken, kwaliteit verbeteren en coachen binnen de organisatie in de 
context van het sociaal werk 

   

G. Professioneel profileren en innoveren in de context van het sociaal werk (incl. vrije 
keuzedeel van 30 ec) 

   

 
 

2. Werkomgeving 
 

 ja nee geschikt te 
maken 

Heeft de student (minimaal 20 uur per week) een werkplek (betaald of onbetaald) 
waar leeractiviteiten (bv casuïstiek gebruiken) kunnen worden georganiseerd die 
passen bij de taakgebieden (zie bijlage) zodat student zelf de theorie en (social work) 
beroepspraktijk aan elkaar kan koppelen?  

   

Kan student leeractiviteiten ontwikkelen om te groeien in de taken van de Hbo social 
work en deze stap voor stap aan te gaan tonen?  

   

Mag student deelnemen aan (multidisciplinaire, interdisciplinaire) overlegsituatiesi 
die bij de functie behoren en waarvoor student voor wordt opgeleid? 

   

Heeft student toegang tot relevante informatie en mag die gebruikt worden voor de 
opleiding?  
 

   

Biedt de leerwerkplek de mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan beleidsmatige 
ontwikkelingen en/of social work innovaties? 
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3. Begeleiding op de leerwerkplek 
 

 ja nee geschikt te 
maken 

Wordt de student begeleid door een beroepskracht met minimaal een diploma op 
hbo-niveau? 1 
 

   

Is de leerwerkplekbegeleider bereid om samenwerkingsrelatie aan te gaan met de 
student en de studentbegeleider (de gouden driehoek)?  
 

   

Wordt de leerwerkbegeleider door de organisatie in staat gesteld om (naar gelang de 
behoefte) aan activiteiten van Windesheim deel te nemen gericht op training en 
uitwisseling van leerwerkbegeleiding? (Denk aan Webinars, trainingen of participatie 
in leeractiviteiten) 

   

Kan de student feedback krijgen op de ontwikkeling a.d.h.v. leeruitkomsten zodat 
contact met de leerwerkbegeleider op de werkplek een bron van leren kan worden? 
 

   

 

 

  

 
1 Deze moet met voldoende afstand in staat zijn op de student te begeleiden en de professionele ontwikkeling te 
beoordelen. Om die reden is het bijvoorbeeld niet toegestaan dat er sprake is van een familiaire relatie tussen de student 
en de leerwerkplek/praktijkbegeleider. 
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Bijlage 1  Overzicht inhoud taakgebieden 

 
A. Taakgebieden Leeruitkomsten 

Code en naam aantal 

EC’s 

code naam niveau 

(NLQF 5 of 6) 

aantal 

EC’s 

A. Contact maken, 

inventariseren en 

komen tot een 

oplossingsrichting in 

de context van het 

sociaal werk 

30 A1. Onderzoeken van doelgroepen 5 5 

A2. Contact maken en observeren 5 10 

A3. Inventariseren en vraag 

verhelderen 

5 5 

A4. Ondersteuningsvraag analyseren 5 5 

A5. Komen tot een oplossingsrichting 5 5 

B. Begeleiden van 

mensen in de context 

van het sociaal werk 

30 B1. Komen tot een plan  5 5 

B2. Begeleiden van mensen en hun 

netwerken 

5 10 

B3. Begeleiden van een groep  5 10 

B4. Morele dilemma’s signaleren  5 5 

C. Signaleren en 

preventief werken ter 

bevordering van 

sociaal functioneren 

van mensen 

 

30 C1 Signaleren, in kaart brengen van de 

situatie en beslissen  

5 5 

C2 Ontwerpen, plannen en uitvoeren 

van een preventieactiviteit  

5 5 

C3 Outreachend en proactief werken 5 10 

   C4 Signaleren en agenderen  6 5 

   C5 Ontwerpen en uitvoeren en 

monitoren van 

preventieactiviteiten 

6 5 

D. Regievoeren en 

interprofessioneel 

samenwerken in de 

30  D1 Interdisciplinair samenwerken 

rondom een casus 

5 10 
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context van het 

sociaal werk 

   D2 Belangen behartigen 5 5 

   D3 Integraal samenwerken en 

regievoeren rond een complexe 

situatie  

6 5 

   D4 Verbeteren van de samenwerking 

in de keten  

6 10 

E. Werken in 

complexe 

probleemsituaties en 

systemisch werken in 

de context van het 

sociaal werk 

30 E1 Systemisch werken in complexe 

probleemsituaties 

6 5 

   E2 Veiligheidsrisico’s signaleren en 

bespreken 

6 10 

   E3 Complex begeleidingstraject 

uitvoeren 

6 15 

F. Samenwerken, 

kwaliteit verbeteren 

en coachen binnen de 

organisatie in de 

context van het 

sociaal werk 

30 F1 Samenwerken in een organisatie 5 10 

   F2 Coachen in een organisatie 6 10 

   F3 Kwaliteit verbeteren: 

kwaliteitscyclus 

6 5 

   F4 Kwaliteit verbeteren: verbeterplan 6 5 

G. Professioneel 

profileren en 

innoveren in de 

context van het 

sociaal werk (incl. 

vrije keuzedeel van 

30 ec) 

60 G1 Reflecteren op eigen handelen  5 5 

   G2 Ontwikkelen eigen professionaliteit 5 10 

   G3 Innoveren van de beroepspraktijk 6 10 

   G4 Profileren en legitimeren 6 5 

 
 
 
 
 

 
 


