
elkom bij de open 
avond

Social Work bachelor

Docenten:

Elske de Jong, opleidingscoördinator 
(spreker)

Anne Fetsje Sluis, docent
(moderator)



• Je ondersteunt mensen in hun primaire 
leefomgeving, netwerk en gemeenschap bij het 
sociaal functioneren op zo’n manier dat ze tot 
hun recht kunnen komen.

Wat doe je als social worker?



• groepsleider woongroep
• preventiewerker 
• jongerenwerker
• gezinsvoogd, opvoedingsondersteuner 
• schuldhulpverlener 
• sociaal werker in een sociaal wijkteam 
• sociaal werker in de jeugdzorg, leerlingbegeleider 
• hulpverlener in de verslavingszorg 
• coachen van vluchtelingen, vrijwilligers
• online hulpverlener via chat 

Beroepen Social Work



• flexibel en gepersonaliseerd onderwijs
• generalistisch en specialistisch
• afgestemd en goede relatie met het werkveld
• werkcontext wordt ingezet als krachtige 

leeromgeving

Waarom social work deeltijd bij 
Windesheim?



• is een mix van online leren, contactonderwijs en 
werkplekleren

• geeft je de mogelijkheid om leerresultaten die 
buiten de opleiding zijn verworven te laten 
valideren door een portfolio-assessment

• leidt (door stapeling van modules) tot het 
behalen van een AD en/of bachelor diploma of 
certificaten.

Het onderwijs



• Aangeboden toets door de opleiding 
(aanbodgericht)

• Beroepsproduct per eenheid van leeruitkomsten

• Portfolio-assessment (vraaggericht)
Bewijzen, beroepsproducten (vrij) met 
theoretische verantwoording per module.

Leerwegonafhankelijke toetsing 
keuze:



• Twee semesters
september-januari & februari-juli

• 3x 4 lesweken per semester, na elke periode mogelijkheid 
tot toetsing.

• Wekelijks/ 2 wekelijks pakket aan interactieve lessen.

• Lesdag 2023-2024 (bij start Module 1) is maandag

Hoe ziet het collegejaar eruit 



1. Van contactleggen tot en met verwijzen
2. Begeleiden van mensen en het bieden van netwerkgerichte 
zorg
3. Signaleren en preventief werken binnen de   
maatschappelijke context
4. Interveniëren in complexe situaties bij sociaal functioneren
5. Werken en ondernemen vanuit een organisatie
6. Multi- en interdisciplinair samenwerken, regie, coördinatie en 
afstemming
7. Profileren van het beroep en bijdragen aan sociale innovatie
8. Keuze minor

Modules



Lesprogramma
Basisweek voor iedereen ( tweewekelijks) Extra programma ( bij wekelijks onderwijs)

Interactief werkcollege
+ eventueel deels verrijkende les

Verrijkende les/ Praktisch toepasbare les

Verrijkende les/ Praktisch toepasbare les

Verrijkende les/ Praktisch toepasbare les

Learningcommunity
Studiebegeleiding ( geroosterd)  en/of
“Vrije ruimte om te werken in “koffielokaal”
Gebruiken voor:

• Zelfstudie met mogelijkheid tot ( ICT) 
ondersteuning 
• (on)begeleid werken in leerteam 
• afspraken met studiebegeleider

Praktisch toepasbare les

Ruimte voor afspraken met studiebegeleider



• Beroepstaken en praktijkopdrachten kunnen uitvoeren op Hbo-
niveau.

- Baan of stageplek in het werkveld
- Vrijwilligerswerk
- Activiteiten bij verschillende organisaties

• Advies: minimaal 2- 3 dagen per week

 Werkplekscan
 Leerwerkplek begeleider Hbo geschoold in aanverwant veld

Werkplek is belangrijk



Profielen:
- Sociaal werk in welzijn en samenleving
- Sociaal werk in de zorg
- Sociaal werk in het jeugddomein

• Module 4, 6, 7: werkplek in het profiel!

Profielen en specialisaties



Wettelijk collegegeld (kijk op de site van de Rijksoverheid of je voor 
korting in aanmerking komt)
• Ongeveer 2200 euro per studiejaar (wordt jaarlijks vastgesteld)
• Wanneer je al een Hbo-diploma hebt (na 1991) betaal je 

instellingscollegegeld, 7000 euro per jaar
• Bijkomende kosten voor boeken en eventueel excursie naar 

buitenland
Alleen Deeltijdopleiding
• Niet: Recht op studiefinanciering
• Wel: Leven Lang Leren krediet (=lening ter hoogte van collegegeld)
• Aanvragen mogelijk bij DUO

Studiekosten



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

• persoonlijke situatie en motivatie
• relevantie praktijkplek (werkplekscan)
• validering op basis van eerder gevolgd HBO onderwijs 

Resultaat:
• keuzes studietraject

Intakeprocedure deeltijd



• De deeltijd opleiding is een flexibel
opleidingstraject en daardoor ben je als student 
in de gelegenheid om:

• op een flexibele manier te kunnen leren wat je 
nodig hebt (in tijd, tempo, vorm, inhoud en 
toetsing)

• op een leerwegonafhankelijke manier aan te 
tonen wat je kunt

• Kleinschalig: de docent kent zijn studenten. Er is 
veel ruimte voor persoonlijk contact.

Samenvattend



• Aanmelden bij studielink

• Lesdagen per september 2023: maandag 9.30 - 17.30 uur
(bij start module 1)

Meer info:
https://www.windesheim.nl/werk-en-studie/voorlichting/stel-je-vraag
Hbo-opleiding Social Work | Deeltijd in Almere | Windesheim
(meer informatie over o.a. werkplekscan)

Later nog vragen? 
Mailen naar Juliette Westhoeve (j.westhoeve@windesheim.nl ) of
mail naar de coördinator Elske de Jong:
e.de.jong@windesheim.nl

Praktische informatie

https://www.windesheim.nl/werk-en-studie/voorlichting/stel-je-vraag
https://www.windesheim.nl/opleidingen/deeltijd/bachelor/social-work-almere?gclid=Cj0KCQiAuP-OBhDqARIsAD4XHped2B0QagnJwTM7VnfYKrw0OpqYM__ZlOLvzIIbAGr14tYvBxJo6aMaAihXEALw_wcB
mailto:j.westhoeve@windesheim.nl
mailto:e.de.jong@windesheim.nl


Leren en werken tegelijk?

2 dagen op school
2 (of 3) dagen werken in de praktijk

Nieuwe opleidingsvariant
Social Work duaal



Het onderwijs
Dag 1 Dag 2

Onderwijs met de deeltijd

Werkcolleges, trainingen, 
hoorcolleges etc.

Learning community

Aan de slag met producten 
en (samen)werken aan 
eigen leervragen.

Leren in de praktijk

Student zorgt zelf voor geschikte werkplek.
Werken aan leeruitkomsten op de eigen werk-/stageplek.
Toetsing verbonden aan eigen werk-/stageplek.
Regelmatig contact tussen 
school/werkbegeleider/student.



• Je wil werken en leren combineren
• Je kan zelf zorgen voor een geschikte werk- of stageplek
• Je werkt graag binnen een duidelijke structuur
• Je hebt behoefte aan meer begeleiding tov de deeltijd (1 dag per week 

onderwijs)
• Je hebt minder behoefte aan begeleiding tov de voltijd
• Je hebt recht op studiefinanciering (zie exacte voorwaarden op duo.nl)

Meer weten? Bekijk de site: Social Work | Duale hbo in Almere | Windesheim

Eerste indruk: wie denkt eraan om duaal te gaan studeren? 

Waarom kiezen voor duaal?

https://www.windesheim.nl/opleidingen/duaal/bachelor/social-work
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