
elkom bij de online open 
avond Ad SWZ 

16 november 2022

Demp tijdens deze sessie je 
microfoon en 
zet je camera uit

Gebruik de 
chatfunctie 
om je vragen 
te stellen



Welkom bij de online voorlichting van de 
opleiding Ad-SWZ!

Live presentatie: Anja van de Riet
Docent, trainer Ad-SWZ & Social Work.

In de chat: 
Docenten: Joep Tulp en Titia Scholtens

Student: Geke Boer



• Wie is er zij instromer?

• Wie heeft er al een baan/ stage binnen  
social work? 

Vragen



• Wat is een Ad opleiding?

• Wat is de kern van de Ad SWZ?

• In welke beroepen vinden we de Ad sociaal werker?  

• Hoe ziet de inhoud eruit?

• Hoe wordt het onderwijs vormgegeven? 
Samenhang bachelor? 

• Ervaringsdeskundigheid binnen de Ad? 

• Ik wil de Ad SWZ gaan doen, en nu?

• Praktische info en vragen… 

Welke vragen gaan we beantwoorden? 



‘Doe een Ad op z’n Windesheims’

Sociaal Werk in de Zorg

1. Je wilt leren op jouw manier

2. Je wilt een stap verder

3. Je docenten zijn betrokken

4. Je houdt van denken én doen

5. Je wilt goede baankansen

6. Je wilt doorleren



• Een zelfstandige HBO-opleiding van 120 ec

• Het niveau is HBO 5 (bacheloropleiding is HBO 6)

• Leidt op tot zelfstandig beroep op HBO-niveau

Doorstroom?

• Mogelijkheid om daarna door te  kunnen stromen naar een 
aansluitende HBO-bachelor deeltijdopleiding (Social Work). 
Het resterende traject is dan 2 tot 2,5 jaar

• Doorstroom naar Bachelor deeltijdopleiding Verpleegkunde (VPK) 
ook mogelijk 
(resterend traject is dan wel min 2,5 jaar)

Wat is een Associate degree?



• MBO 4

• Havo

• Vwo 

Gericht op studenten die regie kunnen nemen over 
hun eigen leerproces.

Instroomeisen 



Richt zich op generiek opgeleide professional die 
werkzaam is in de zorg, zoals:

• Gehandicaptenzorg (lvb-mvg-ambulant-residentieel)

• Geestelijke gezondheidszorg

• Welzijn gerichte zorg (wijkteam-ambulante 
ondersteuning)

Generiek = breed, in veel situaties toepasbaar

Kern van de opleiding Ad SWZ



Je wordt opgeleid als ‘specialist in cliëntencontact’

Sluit aan bij de vraag naar sociaal werkers die
• om kunnen gaan met veranderingen in het sociale 

domein

• zelfstandig, creatief en initiatiefrijk omgaan met  
begeleidingsvragen waar geen standaardoplossing voor 
is

Kern van de opleiding



• Wanneer je graag samenwerkt met andere mensen

• Wanneer je andere mensen wilt ondersteunen om regie 
te hebben en te houden over hun eigen leven

• Wanneer je nieuwsgierig en onderzoekend bent naar 
wat zich in de samenleving afspeelt 

• Wanneer je er aan bij wilt dragen dat iedereen mee kan 
doen ongeacht leeftijd, ras, culturele achtergrond of 
belemmeringen

Voor wie?



• Modules

• Leeruitkomsten

• Praktijk

• Integratief en holistisch

• Keuze in toetsvormen (toetsproduct aangeboden door opleiding, 
eigen beroepsproduct of portfolio-assessment) en momenten

• Leerwegonfhankelijke toetsing

• Keuze in wekelijks of 2-wekelijks onderwijs. 

• Gericht op zelfstandigheid en taakvolwassenheid

• Flexibel, eigen route bepalen (qua tijd, tempo, vorm, inhoud en 
toetsing) 

Vormgeving onderwijs in de deeltijd Ad SWZ



Module (taakgebied) Eenheden van leeruitkomsten EC

1. Van contactleggen tot en met
verwijzen

1.1 Contactleggen en inventariseren 10

1.2 Analyseren 10

1.3 Komen tot een oplossingsrichting 10

2. Begeleiden van mensen en
bieden van netwerkgerichte zorg

2.1 Tot een plan komen 10

2.2 Begeleiden van mensen en het bieden van
netwerkgerichte zorg

20

3. Signaleren en preventief werken
binnen de maatschappelijke
context

3.1 Analyseren van gemeenschapsfactoren 15

3.2 Preventieve interventie ontwerpen, uitvoeren en
verantwoorden

15

4. Werken aan innovatieve 
oplossingen bij de aanpak van
sociale ondersteuningsvragen
binnen Sociaal Werk in de Zorg

4.1 Innovatieve aanpak van sociale ondersteuningsvragen 
binnen 

sociaal werk in de zorg

20

A. Onderzoek doen naar een complex vraagstuk op het 
gebied van sociaal werk in de zorg

B. Samen met belanghebbenden komen tot een innovatieve 
oplossing

4.2 Professionele reflectie en profilering 10

Modules en leeruitkomsten deeltijd Ad SWZ



Contactleggen en inventariseren

De professional legt op een passende wijze contact met mensen, rekening 
houdend met waarden en normen en (on)mogelijkheden van de ander. De 
professional inventariseert, met behulp van passende instrumenten en 
technieken, de factoren die het sociaal functioneren beïnvloeden. Hij houdt 
rekening met de werkwijze van de organisatie. De professional past 
gesprekstechnieken toe. Het contact leggen en inventariseren gebeurt 
vanuit de kernwaarden en de maatschappelijke opdracht van het sociaal 
werk. De professional geeft inzicht in gemaakte keuzes, kan het effect van 
het eigen handelen verwoorden en maakt gebruik van theorieën over 
communicatie, ontwikkelings-en levenslooppsychologie en 
gezondheidsrecht.

Voorbeeld beschrijving leeruitkomst 1.1 
deeltijd Ad SWZ



Bij iedere module horen leeractiviteiten 
(onderwijsactiviteiten) ter ondersteuning behalen 
leeruitkomsten.

Het basisprogramma bestaat uit een combinatie 
van:

• Contactonderwijs: Het volgen van lessen op 
Windesheim; 

• Zelfstudie

• Leren op de werkplek. 

Semester is half jaar, 6x basisweek, 6x extra week. 

Leeractiviteiten deeltijd Ad SWZ



Welke onbeantwoorde vragen zijn er nog op 
dit moment? 



Contactonderwijs semester 1, schooljaar 2022-2023:

• Module 1 wordt in februari 2023 op de maandag en 
de dinsdag aangeboden.

Lesdagen deeltijd Ad SWZ



• Basislesweek op Windesheim
- Integratieve les
- Training 
- Leerteam

Lestijden: Vanaf 9 uur tot 16.30 uur

• Verrijkende lesweek
- Wet- en regelgeving
- Ontwikkelingspsychologie

Lesprogramma deeltijd Ad SWZ 
Voorbeeld module 1



Voorwaarde om te kunnen starten: relevante praktijkomgeving

Denk bijvoorbeeld aan: 

• Een baan of stageplek in het werkveld van de opleiding. 

• Vrijwilligerswerk bij een relevante organisatie.

• Verschillende organisaties waarmee je duidelijke afspraken hebt gemaakt hoe je 
relevante beroepstaken en praktijkopdrachten kunt uitvoeren op hbo-niveau

• Voorwaarde: HBO-opgeleide werkplekbegeleider

• Relevant voor Sociaal Werk in de Zorg (werkplekscan)

• Advies : minimaal 2- 3 dagen per week werken/stage in de beroepspraktijk

Leren in de beroepspraktijk



• Modules 1, 2 en 3 zijn nagenoeg identiek aan bachelor social work

• Ad SWZ geen propedeuse diploma. Wel certificaat.

• Ad SWZ heeft een eigen afstudeermodule; module 4.

• Overstappen van Ad SWZ naar bachelor Social Work en  andersom 
is mogelijk. 
Voor het diploma Ad SWZ moet wel altijd de afstudeermodule gedaan 
worden.

Samenhang Ad SWZ met bachelor Social 
Work





Ad opleidingen en doorstroom naar 
bachelor SW



• Mogelijkheid tot het behalen van een certificaat 
ervaringsdeskundigheidniveau 5. 

• Hiervoor volg je bovenop het reguliere programma, de route 
ervaringsdeskundigheid niveau 5. Het gaat hier om een extra traject van 
15 EC.

• Keuzemodule leidt op in de lijn met het beroepscompetentieprofiel

• Vraagt reflectie en eigen denk- en werkwijze ter discussie kunnen stellen

• Centraal staat: verbeteren van de zorg;  bevorderen zelfhulp, verminderen 
van stigma en emancipatie van mensen met psychiatrie en 
verslavingsproblematiek, armoede en trauma

Ervaringsdeskundigheid



• Wettelijk collegegeld 

2022-2023 is het collegegeld  € 2.209,00

• Wanneer je al een bachelor diploma hebt (na 1991) betaal je instellingscollegegeld, 
€ 6620,- Mogelijkheid inschrijven per module= € 2850,-

• 1e keer studeren HBO= eerste jaar 50% collegegeld (€ 1104,50)

• Zie voor meer informatie: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/vraag-en-antwoord/hoogte-
van-het-collegegeld-hogeschool-universiteit

• Leven lang leren krediet: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/vraag-en-
antwoord/wat-is-het-levenlanglerenkrediet

• Overige studiekosten:
Naast het collegegeld zijn er variabele kosten aan jouw studie verbonden. 
Bijvoorbeeld kosten voor studiemateriaal en studieboeken (ongeveer € 300,-).

• Meer informatie: 
www.duo.nl

• Studentenadministratie Windesheim: 088 -4699120

Studiekosten

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/vraag-en-antwoord/hoogte-van-het-collegegeld-hogeschool-universiteit
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/vraag-en-antwoord/wat-is-het-levenlanglerenkrediet
http://www.duo.nl/


Bij voorkeur zo snel mogelijk, in ieder geval vóór 31 januari 2023 (als je

wilt starten in februari 2023)

www.studielink.nl

Zorg dat je de volgende gegevens bij de hand hebt voor je inschrijving bij 
Studielink: 

• Je eigen DigiD

• Nog geen DigiD? Vraag een DigiD-code aan. Houd er rekening mee 
dat de aanvraag 5 dagen kan duren! 

• Diploma('s) die je hebt behaald of gaat behalen 

• Betalingsgegevens

Aanmelden via Studielink

http://www.studielink.nl/
http://www.digid.nl/aanvragen


Na aanmelding verzoek om je in te schrijven voor een persoonlijk 
(telefonisch of via skype of teams) intakegesprek over:

• persoonlijke situatie en motivatie

• relevantie praktijkplek (werkplekscan)

• vrijstelling of validering op basis van eerder gevolgd HBO of 
WO onderwijs 

Werkervaring kan ingezet worden door EVC-traject voor de poort 
(door erkende EVC aanbieder) of reguliere leerwegonafhankelijke 
toetsing (portfolio assessment)

Resultaat:

• keuzes studietraject (lesdag (bij deeltijd), start module en 
leeractiviteiten)

Intakeprocedure



Lesdagen (bij start in februari 2023):

• Maandag of dinsdag

Na deze avond en lezen van de website nog 
vragen? 

• Titia Scholtens
TH.Scholtens@windesheim.nl

Of:
https://www.windesheim.nl/werk-en-
studie/voorlichting/stel-je-vraag

Studeren in Almere (Windesheim Flevoland)

• Marissa Walker
m.walker@windesheim.nl

Praktische informatie deeltijd Ad SWZ

mailto:TH.Scholtens@windesheim.nl
https://www.windesheim.nl/werk-en-studie/voorlichting/stel-je-vraag
mailto:m.walker@windesheim.nl


Coachbijeenkomsten zij-instromers
voor deeltijd Ad SWZ

Voor wie?
• Carrière-switcher
• Toelaatbaar via HAVO, 21+ toets of mbo 4 diploma andere 

sector
• Werkervaring andere sector
• Soms wel praktijkervaring via: ervaringsdeskundigheid, 

mantelzorg, vrijwilligerswerk

Wat?
• Zes fysieke bijeenkomsten op de maandagavond
• Twee uur per bijeenkomst
• Aanbod vindt plaats in de oneven lesweken (integratieve 

week) op de maandagavond



- MBO4 Zorg en welzijn

- Ruime werkervaring (>5 jaar)

- Relevant werk

- MBO4+ denk- en werkniveau

- Doet vaak al deels hbo-taken

Wil jij je graag  verder verdiepen in het 
beroep? Heb je in de loop van de jaren jouw 
vooropleiding aangevuld met diverse 
certificaten en relevante ervaring ? Zet dan je 
voorkennis en vaardigheden in en verkort de 
studie duur!

Start februari 2023

Lesdag maandag

Versnelde route module 1 en 2 deeltijd Ad SWZ

Voor wie?



• Samenwerking Windesheim en ‘s Heeren Loo

• Gepersonaliseerde leerroute

• Samen opleiden met de praktijk 

• Samen lessen met collega’s ‘s Heeren Loo

• Vanuit complexe vraag client en met eigen leerplan

• Leren in co-creatie student, mede-student, docent in de vorm van 
een leergemeenschap 

• Ad Sociaal Werk in de Zorg + Social Work Bachelor

• Leerwegonafhankelijk studeren

• Toetsing d.m.v. portfolio of eigen beroepsproduct

Meer informatie bij: 

CPL (coördinator praktijkleren ‘s Heerenloo) of: 

Joep Tulp; j.tulp@windesheim.nl

Praktijkgestuurde route ‘s Heerenloo
(Deeltijd)

mailto:j.tulp@windesheim.nl


•Modules

• Leeruitkomsten
• Praktijk (deze plek moeten studenten zelf zoeken)

• Integratief en holistisch

• 2 dagen onderwijs/ 2 dagen praktijk

•Gericht op de beginnende professional 
in het sociaal werk 

Vormgeving onderwijs 

Associate Degree Sociaal Werk in de Zorg duaal / voltijd



Startmomenten zijn februari en september

• Voltijd met stageplek / werkplek

• Duaal met leerwerkplek

• Minimaal 16 uur in de week praktijkleren

• Twee lesdagen per week

• Werken vanuit samenwerkingsopdrachten (scrum)

• Recht op studiefinanciering

Opzet Ad Sociaal Werk in de Zorg duaal / voltijd



Voltijd Duaal Deeltijd

Aantal lesdagen 2 2 1

Praktijkplek Stage/leerwerkplek Leerwerplek Werk/leerwerkplek

Recht op 
studiefinanciering

Ja Ja Nee 

Mate van 
zelfstandigheid

Hoog

Voltijd, duaal of deeltijd? 

• Hoeveel begeleiding heb je nodig bij het leren? 



Lesdagen voltijd/duaal

• Start je in februari 2023, dan zijn de 
lesdagen donderdag en vrijdag

•Verdere informatie over de opleiding 
is te vinden via www.windesheim.nl

Wil je meer weten over de voltijd/ 
duale Ad; neem dan contact op met 
Ailina van de Werfhorst: 
alvdwerfhorst@windesheim.nl

Praktische informatie

Associate Degree Sociaal Werk in de Zorg duaal / voltijd

http://www.windesheim.nl/
mailto:alvdwerfhorst@windesheim.nl


Vragen


