
elkom bij de 
online 
voorlichting
SW deeltijd

Demp tijdens deze sessie je 
microfoon en zet je camera 
uit

Gebruik de 
chatfunctie om je 
vragen te stellen



HET MOOISTE 
AAN LEREN IS 
DELEN WAT JE 
WEET 
-Vaughn K. Laurer -

Gezondheid en Welzijn



•Waarom Social Work? 
•Welke modules zijn er in de opleiding? 
•Welke keuzes heb ik binnen flexibel onderwijs ?
•En …hoe zit dat met mijn werkplek? 
•Praktische informatie

Programma



• De informatie die wij jullie vanavond geven is 
voor de start in februari. Per sept’23 is de 
flexibele opleiding doorontwikkeld. We hebben 
op basis van ervaringen van studenten 
verbeteringen aangebracht. Voorbeeld: er is meer 
ruimte en aandacht voor professionele 
ontwikkeling in de praktijk. Daarover vertellen 
we meer in de openavonden na februari 2023.

Start Februari 2023



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

Waar denk je aan bij:
- primaire leefomgeving
- netwerk 
- gemeenschap

Wat is jouw beweegreden om hier  vanavond 
te zijn?

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



• flexibel en gepersonaliseerd onderwijs 
(certificaten, diploma’s)

• samenwerking tussen de sectoren zorg (VP) en 
welzijn (SW), deels gezamenlijk programma

• generalistisch en specialistisch

• waardevolle professionaliteit

• afgestemd en goede relatie met het werkveld.

• werkcontext wordt ingezet als krachtige 
leeromgeving

• veel ervaring met volwassenenonderwijs

Waarom social work deeltijd 
bij Windesheim?



Bestaat uit een verzameling van eenheden van leeruitkomsten, 
vanuit het uitgangspunt dat het gaat om de resultaten van het 
leren en niet om de manier waarop deze zijn behaald

Is modulair opgezet en leidt (door stapeling van modules) tot het 
behalen van een Ad en/of bachelor diploma of certificaten.

Bestaat uit 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. 
Dit kan bij de start van de opleiding, maar ook tijdens de opleiding

Het onderwijsprogramma







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

Modules



Module 1: van contactleggen tot en met verwijzen

Leeruitkomst 1 contactleggen en inventariseren
Toets: beroepsproduct: verslag met beeldmateriaal 

Leeruitkomst 2 Analyseren 
Toets: analyserapport en onderbouwing

Leeruitkomst 3 Komen tot een oplossingsrichting
Toets: beroepsproduct: Presentatie van een advies 
inclusief onderbouwing

Voorbeeld toetsing EVL



Alle eenheden van leeruitkomsten worden 
leerwegonafhankelijk getoetst. Hiermee bedoelen we dat 
het er om gaat dat je laat zien dat je de leeruitkomsten 
bezit. Maar dat meerdere routes mogelijk zijn om daar te 
komen.

Daarom heb je bij ieder module keuze uit:
1. Toetsopdracht (aanbodgericht)

2. Eigen Beroepsproduct ( = praktijkopdracht)                        
per eenheid van leeruitkomsten

3. Portfolio-assessment (vraaggericht)
Zelf gekozen beroepsproducten met 
theoretische verantwoording per module. 

Toetsing van leeruitkomsten



Bij iedere module horen onderwijsactiviteiten. 
(Wij noemen dat leeractiviteiten) die je ondersteunen
bij het behalen van de leeruitkomsten en de 
bijbehorende toets.

Het basisprogramma bestaat uit een combinatie van:
• Contactonderwijs: Het volgen van lessen op 

Windesheim 
• Zelfstudie in combinatie met online lessen
• Leren op de werkplek. 

Ieder semester maak je samen met jouw 
studiebegeleider afspraken over de leeruitkomsten 
waar je aan gaat werken en de leeractiviteiten die je 
daarvoor wilt inzetten. 

Leeractiviteiten



Lesdagen van 10.30-17.30, waarin 3 
lessen van 2 uur worden gepland op 
Windesheim.

• Integratief werkcollege

• Training basiscommunicatie

• Leerteam

BasisWeek
Voorbeeld lesdag



Lesdagen van 10.30-17.30, waarin 3 
lessen van 2 uur worden online 
gepland.

• Logisch redeneren

• Wet en Regelgeving

• Ontwikkeling en 
levenslooppyschologie

Verrijkende Week
Voorbeeld lesdag



Contactonderwijs schooljaar 2022-2023:
September en Februari

Start nieuwe schooljaar 2023-2024
Bij start in studiejaar 2023-2024 keuzes wordt nog bekendgemaakt. 

Start februari 2023
Op maandag 

Keuzemogelijkheden per semester



Toetsing 

• Meerdere toetsmomenten per semester

• Toetsenopdrachten van de opleiding, eigen beroepsproduct of
(instroom)portfolio-assessment

• Zelf inschrijven om deel te nemen aan toetsen

Keuzemogelijkheden per semester



Voorwaarde: relevante praktijkomgeving

Hierbij kun je denken 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

Advies 2- 3 dagen per week 

Leren in de beroepspraktijk



Voorwaarde: HBO geschoold

De leerwerkbegeleider heeft een belangrijke rol 
in het begeleiden en aanleren van competenties 
die jou tot hbo professional maken.

• Dit betekent dat hij/ zij jou moet zien werken

• Met je meedenkt over de invulling van de     
toets- opdrachten in de praktijk.

• Je kritisch durft te bevragen

• Je uitdaagt om buiten bestaande kaders           
te bewegen en te ontwikkelen.

Rol leerwerkbegeleider



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



Naast je profielkeuze kun je je ook specialiseren 
door het volgen van minoren en/of  keuzevakken.

Diplomasupplementen:

• Jeugd- en Gezinsprofessional

• GGZ-agoog

• Ervaringsdeskundige

Specialisaties



Na aanmelding verzoek om je in te schrijven voor een persoonlijk 
intakegesprek over:
• persoonlijke situatie en motivatie
• relevantie praktijkplek (werkplekscan)
• Instroomassessment (Quickscan)
• Validering op basis van eerder gevolgd hbo onderwijs

Resultaat:
• Advies over instroomassessment :wel of niet
• Keuzes studietraject (lesdag, start module en leeractiviteiten)

Intakeprocedure



• Validering eerder verworven kennis:

• Heb je al eerder studiepunten behaald in het hbo/universiteit (en heb je hier bewijs van) – svp 
aangeven op het intakeformulier, aanvraag maatwerkgesprek. Standaardvalidering is vrijwel 
altijd alleen mogelijk op basis van een diploma of propedeuse getuigschrift.  In andere gevallen 
maakt de kandidaat een valideringsportfolio. 

• Validering werkervaring:

• Bij 5 jaar werkervaring en cursussen kun je gebruik maken van de mogelijkheid om geheel of 
gedeeltelijk vrijstelling voor een minor aan te vragen, door het laten valideren van deze ervaring 
middels een portfolio.

validering/ vrijstellingen



- 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!

• Lesdag maandag

Versnelde route module 1 en 2



Wettelijk collegegeld
• seizoen 2022-2023: ongeveer € 2143,-
• studenten die in of na 2018-2019 voor het eerst beginnen met een 

bachelor of associate degree, betalen in hun eerste jaar de helft 
van het wettelijke collegegeld

• Wanneer je al een Hbo-diploma hebt  (na 1991) betaal je 
instellingscollegegeld, ongeveer 6500 per jaar

Alleen Deeltijdopleiding
• Niet: Recht op studiefinanciering
• Wel: Leven Lang Leren krediet (leeftijd 30-55)

(=lening ter hoogte van collegegeld)
Aanvragen mogelijk bij DUO

Studiekosten



HAVO/ VWO of MBO 4
Anders 21plustoets

Haal je de 21plustoets niet: 
Cursorisch onderwijs module 1, 2 en/of 3 
volgen (hoog collegegeld)  
Bij 60 ec. (propedeuse) mag je instromen in 
bekostigd onderwijs

Toelating



Lesdagen:
Maandag en woensdag 09.00 tot 17.30

Start in februari en september

Meer informatie:
Mark Kamperman en Marinda Mark

g.j.kamperman@windesheim.nl

m.mark@windesheim.nl

Studeren in Almere (Windesheim Flevoland)
Vrijdag 9.30-17.30
Social Work en Ad SWZ
Paulien van den Burg
pt.vanden.burg@windesheimflevoland.nl

Praktische informatie

mailto:g.j.kamperman@windesheim.nl
mailto:m.mark@windesheim.nl
mailto:pt.vanden.burg@windesheimflevoland.nl


Trajectum
Frion, 
‘s Heerenloo, 
Plurijn, 
Ambulante hulpverlening midden Nederland

Vragen:
Mail: GW-Levenlangleren@windesheim.nl

Mogelijke werkplekken
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