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Wij zijn…



• Een zelfstandige hbo-opleiding van 2 jaar (120 ec’s)
• Het niveau is 5 (mbo is 4, hbo/wo-bachelor is 6)
• Leidt op tot zelfstandige beroepsuitoefening op Hbo-

niveau (dus volwaardig Hbo-diploma! – geen Mbo)
• Titel na afloop: “AD SW”
• Benoeming tot beschermingsbewindvoerder 

mogelijk

Doorstroom naar bachelor (niveau 6) is mogelijk!

Wat is een Associate degree
(AD)?



• Inkomensvraagstukken en budgetadviezen voor particuliere 
huishoudens;

• (Sociale) incasso (incassobureau’s, gerechtsdeurwaarders, 
woningcorporaties, energiebedrijven, zorgverzekeraars);

• Schuldhulpverlening, zowel bij Gemeenten als particulier.
• Bewindvoering (opleiding is erkend door de Rechtspraak!)
• Welzijn (meer algemeen), waarbij de financiële situatie een 

belangrijke rol speelt

Kortom: op alle plekken waar financiële en sociale problematiek 
een rol speelt!

Kern van SFD

Richt zich op een breed opgeleide professional die werkt in dienstverlenende 
functies op het gebied van:





• Gasten vandaag

• Voor elkaar Zwolle: Luuk en Vandely

De werkpraktijk van een SFD’er…



Je wordt opgeleid om:

• oorzaken én gevolgen van sociaal-financiële 
problemen te signaleren bij een cliënt;

• vanuit vertrouwen en een werkrelatie samen 
met de cliënt te onderzoeken wat er nodig is 
om meer financieel zelfredzaam te worden;

• creatief en vernieuwend om te gaan met 
begeleidingsvragen van cliënten, werken “op 
maat”

Waar sociale problemen of ‘de financiële kant’ 
voorheen nog vaak los worden gezien, zit de 
kracht van deze opleiding juist in de aanpak 
van het geheel! 

De opleiding tot SFD’er



• Jij wil mensen graag ondersteunen en begeleiden;
• Jij bent nieuwsgierig en onderzoekend;
• Jij hebt interesse in mensen, hoe ze leven en ook in 

samenlevingsvraagstukken;
• Jij werkt graag samen, je bent creatief en innovatief
• Jij hebt de juiste vooropleiding (MBO-niveau 4, 

HAVO, VWO of 21+toets) en bij aanvang heb je een 
relevante leerwerkplek voor deze opleiding

Ben ik geschikt als SFD’er?....



• Er zijn leeruitkomsten vastgesteld
• Praktijkervaring breng je zelf in;
• De leeruitkomsten worden 

getoetst
• Vormgeving opleiding is flexibel 

(maatwerk!)
• Opbouw via modules (4 in totaal 

van elk 30 ec’s)
• Wijziging per september 2023

Vormgeving deeltijdonderwijs



Jaar 1 (60 ec)

Module (1):  van contactleggen tot en met adviseren in het sociaal-financiële 
domein

1.1 Contactleggen (10 ec)
1.2 Analyseren (10 ec)
1.3 Informeren, verwijzen en adviseren (10 ec)

Module (2):  begeleiden van mensen en hun netwerken bij sociaal-financiële 
problematiek

2.1 Plan maken (10 ec)
2.2 Begeleiden en interveniëren (20 ec)

Jaar 2 (60 ec)

Module (3):  bijdragen aan preventie in het sociaal-financiële domein
3.1 Signaleren en analyseren van maatschappelijke factoren (10 ec)
3.2 Een preventieve interventie ontwerpen (10 ec)
3.3 Implementeren en evalueren van een interventie (10 ec)

Module (4) (afstuderen):  legitimering en professionalisering van het 
beroep SFD’er

4.1 Legitimeren en profileren, vrije ruimte (bijv. bewindvoering) (20 ec)
4.2 Professionaliseren en reflecteren (10 ec)



• Per eenheid van leeruitkomsten (“EVL”) is er een toets;
• Per module zijn er meerdere EVL’en en dus meerdere toetsen 

in een module;
• Geen traditionele schriftelijke tentamens maar 

beroepsopdrachten in de vorm van portfolio’s, verslagen, 
presentaties, etc; 

• minimaal 3 toetsmogelijkheden per semester in vooraf 
vastgestelde toetsweken (je kunt hierdoor flexibel plannen!);

• Altijd een 1e kans en een herkansing

Toetsing tijdens de opleiding



Doorstroom naar niveau 6 is mogelijk: Social work (Windesheim) of 
Sociaal-Juridische Dienstverlening (Saxion Deventer)



Een combinatie van:
• Lessen op school: Het volgen van 

onderwijs (op Windesheim, 1 dag 
per week, momenteel op de 
vrijdagen); 

• Zelfstudie (electronische
leeromgeving Brightspace) in 
combinatie met onlinelessen
(thuis);

• Leren op je leerwerkplek (op 
werkplek of stageplek, minimaal 16 
uur per week);

• Semester is steeds een half jaar (12 
lesweken). 

Leeractiviteiten tijdens je studie



Om de opleiding te kunnen heb je vanaf het begin een 
relevante leerwerkplek nodig.

Denk bijv. aan: 
• Een baan of stageplek in het werkveld van de 

opleiding; 
• Vrijwilligerswerk bij een relevante organisatie.

Omvang: minimaal 16 uur/week
Voorwaarde steeds: Hbo-opgeleide begeleider op je 
werkplek!

Ook leren in de praktijk…



Praktische informatie

Kosten: wettelijk collegegeld, literatuur, laptop.
Geen StuFi , wel evt. LevenLangleren krediet via DUO.
Aanmelden: via Studielink (gaat centraal)
Na aanmelding: persoonlijk intakegesprek
Starten: per februari of per september
Meer informatie en/of aanvullende vragen:
Jan Julius Buwalda, j.j.buwalda@windesheim.nl

www.windesheim.nl/sfd

mailto:j.j.buwalda@windesheim.nl
http://www.windesheim.nl/sfd


Andere AD bij 
LevenLangLeren:
Sociaal werk in de zorg 
(SWZ)

Extra module 
Ervaringsdeskundigheid

Misschien ook 
interessant?



Bedankt voor je belangstelling 
en tot ziens op de opleiding?

Meelopen?

https://www.windesheim.nl/agend
a/2023/januari/meelooples-ad-
sociaal-financiele-dienstverlening

13 januari (9.30-11.00), 
Windesheim Zwolle

Vragen?
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