
19 januari 2023

Welkom
bij de Open avond
Ad Sociaal werk in 

de zorg deeltijd



Docenten Sociaal werk in de zorg en Social Work:
• Elske de Jong (presentatie)
• Anne Fetsje Sluis

Even voorstellen … 



• Een zelfstandige HBO-opleiding van 120 ec (2 jaar)
• Het niveau is HBO 5 (bacheloropleiding is HBO 6)
• Leidt op tot zelfstandig beroep op HBO-niveau

Doorstroom?

• HBO-bachelor deeltijdopleiding Social Work. Resterende traject is 2 tot 2,5 
jaar

• HBO-bachelor deeltijdopleiding Verpleegkunde (VPK). Resterend traject is 
minimaal 2,5 jaar.

Wat is een Associate degree?



Sociaal Werk in de Zorg

‘Doe een Ad op z’n Windesheims’
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



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



• Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg +
• Begeleider Beschermd wonen
• Trajectbegeleider
• Ambulant woonbegeleider dubbel diagnostiek
• Persoonlijk begeleider GGZ (intensieve begeleiding)
• Ouderenadviseur
• Jobcoach
• Mantelzorgbegeleider
• Medewerker sociaal wijkteam

Beroepen Social Work AD



• 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, culturele achtergrond of belemmeringen

Voor wie?



• 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
• op verschillende manieren te kunnen leren en jezelf te kunnen 

ontwikkelen.

Flexibel



• 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 
diploma.

Het onderwijs



Toetsing 
Op het hbo haal je studiepunten (EC)

Per studiejaar kun je 60 studiepunten behalen

De toetsing wordt (grotendeels) gedaan via 
portfolio’s waarmee je 15 of 30 EC kan behalen. 
• leerwegonafhankelijk



Tijdsinvestering

• Eén dag in de week naar Windesheim
• Anderhalf tot twee dagen per week zelfstudie 

(voorbereiding lessen en werken aan de 
opdrachten)



• Twee semesters
september-januari & februari-juli

• Meerdere toetsmomenten per jaar

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

Hoe ziet het collegejaar eruit 



Semester 1 
Kennismaken met het beroep

Semester 2
Werken met mensen en groepen

Onderzoeken van doelgroepen Sociaal 
Werk 
Contact maken en observeren 

Komen tot een plan 
Begeleiden van mensen en hun 
netwerken 

Inventariseren en vraag verhelderen 
Ondersteuningsvraag analyseren
Komen tot een oplossingsrichting 

Begeleiden van een groep 
Morele dilemma’s signaleren 
Reflecteren op eigen handelen 

Eerste jaar opleiding Sociaal werk in 
de zorg

• Lessen op school en online (blended learning)
• Begeleiding door een vaste studentbegeleider
• Samen werken en leren in de leergemeenschap 

Figuur 1: Leeruitkomsten per semester



• Preventief en innovatief werken
• Samenwerken in en vanuit een organisatie
• Professioneel profileren

Tweede jaar (afstuderen)



• 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



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 Ad 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 2022: maandag 9.30 - 17.30 uur
(bij start module 1)

Meer info:
2-jarige Ad Sociaal Werk in de Zorg | Deeltijd in Almere | Windesheim

Later nog vragen? 
Mailen naar Juliette Westhoeve (j.westhoeve@windesheim.nl ) of mail naar 
de coördinator Edwin Gorte: e.gorte@windesheim.nl

Praktische informatie

https://www.windesheim.nl/opleidingen/deeltijd/ad/sociaal-werk-in-de-zorg-almere?gclid=Cj0KCQiAnKeCBhDPARIsAFDTLTIK5hyWESFpcu_2eJS1uaIjpDC32hLaJVxFprMqsyFLu-GYAlSe0DYaAuyKEALw_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 (maandag) Dag 2 (dag nog onbekend)

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 (dag 3 / 4 / (5))

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 website Almere- Social Work- Duaal

Waarom kiezen voor duaal?
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