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Aanvraag Macrodoelmatigheid Ad HSW

Inleiding en omschrijving van de aanvraag
Hierbij ontvangt u een aanvraag voor de nieuwe Ad Health & Social Work die we als Hogeschool Utrecht
voornemens zijn aan te bieden. Een opleiding die aansluit bij een maatschappelijke behoefte én bij de
behoefte van het werkveld, zoals we verderop in deze aanvraag zullen betogen. Het gaat om een aanvraag
voor de voltijdvariant van bovengenoemde opleiding.
De HU ziet het als haar taak om in te spelen op de veranderende behoefte van het (regionale) werkveld én
om studenten te bedienen met gedifferentieerd aanbod: het juiste onderwijs op het juiste moment. Het
aanbieden van Ad-opleidingen, afgestemd op de behoefte van het werkveld, past daarbij. De HU is dan ook
voornemens om het aanbod van bacheloropleidingen uit te breiden met een divers palet aan Adopleidingen. We doen dit om te kunnen voorzien in een toenemende regionale behoefte aan opleidingen op
niveau 5 en invulling te geven aan de maatschappelijke opdracht meer mbo-4 geschoolden de mogelijkheid
te bieden zich op te scholen naar hbo-niveau.
De Ad-opleidingen worden ondergebracht in het zogenaamde ‘Instituut voor Associate Degrees’ (IAD) in
Amersfoort. In samenwerking met mbo en werkveld worden verschillende Ad opleidingen ontwikkeld en is
de ambitie dit aantal Ad’s verder te vergroten. Onze Ad’s zijn zelfstandige praktijkgerichte opleidingen
ontworpen voor mbo-4 alumni of havisten en werkenden die bewust voor dit praktijkgerichte hoger
beroepsonderwijs kiezen. Het onderwijs binnen het Instituut voor Associate Degrees:
• Is kleinschalig en op een eigen locatie, waardoor studenten niet verloren raken te midden van de grote
groep bachelor en master studenten;
• Heeft een herkenbaar eigen pedagogisch didactisch model, dat aansluit bij de doelgroep;
• Wordt gegeven door een hechte community van mbo én hbo docenten;
• Kent een geheel eigen positionering in de organisatie;
• Kent een herkenbaar ‘Businesspoint’, waarbinnen de intensieve samenwerking met het werkveld vorm
krijgt.
In deze macrodoelmatigheidstoets toont de HU aan dat er behoefte is aan een voltijdse opleiding HSW op
Ad-niveau in de regio Amersfoort. De onderbouwing is gericht op de behoefte op de arbeidsmarkt, de
maatschappelijke behoefte én de ruimte in het landelijk aanbod.
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1. Aanvraagformulier nieuwe opleiding of nevenvestiging
Basisgegevens
Naam instelling(en)

Hogeschool Utrecht

Contactgegevens

Postadres:
Hogeschool Utrecht
College van Bestuur
Postbus 573
3500 AN Utrecht

Naam opleiding

Health & Social Work

Internationale naam opleiding

Health & Social Work

Taal

Nederlands

In geval dat de opleiding in een andere n.v.t.
taal dan het Nederlands wordt verzorgd:
een toelichting op de aansluiting van de
taalkeuze op de arbeidsmarktbehoefte
In geval van een associate degreeopleiding, indien van toepassing: welke
bve-instelling verzorgt mede de
opleiding

n.v.t.

In geval van een joint degree-opleiding: n.v.t.
welke instelling(en) verzorg(t)(en) mede
de opleiding
Associate degree
Opleidingsniveau (associate degreeopleiding, hbo bachelor, hbo master,
wo bachelor, wo master)

Het curriculum zal worden opgebouwd in twee semesters per jaar.
Inrichting van de opleiding (indicatie
curriculum per jaar, vakken, leerlijnen) Het laatste semester van jaar 2 is gereserveerd voor afstuderen. De
semesters zullen bestaan uit een combinatie van externe
praktijkprojecten, interne praktijkprojecten en theorie.

3

Aanvraag Macrodoelmatigheid Ad HSW

Inhoud (korte beschrijving opleiding)

Studielast

In

deze praktijkgerichte opleiding werken studenten met elkaar onder
begeleiding aan opdrachten uit de praktijk, waarbij
gebruik wordt maakt van de theorie en vaardigheden die worden
aangeboden in lessen en (gast)colleges op de Hogeschool en in de
praktijk.
Drie grote thema’s staan centraal: preventie, zorgtechnologie en
netwerkondersteuning. Binnen zeven beroepsrollen waaronder de
rollen gezondheidsbevorderaar, digi-coach en zorgverlener leert de
student leef- en ondersteuningsplannen te maken voor diverse
doelgroepen.
120 EC

Vorm van de opleiding (voltijd, deeltijd, Voltijd
duaal)
Gemeente of gemeenten waar de
opleiding wordt gevestigd

Amersfoort

Doelgroep van de opleiding

Toelating tot de opleiding is mogelijk met een mbo-4 of havo of vwo
diploma.
De doelgroep heeft de ambitie een vervolgopleiding op niveau 5
binnen het hoger beroepsonderwijs te volgen. Wie geen toereikende
vooropleiding heeft gevolgd en bij aanvang van de opleiding ouder is
dan 21 jaar, kan deelnemen aan de toelatingstoets 21+. Als de
deelnemer hiervoor slaagt, is alsnog aan de vooropleidingseisen
voldaan.

Croho (sub)onderdeel en motivering

Opleiding bestaat reeds bij andere hogescholen en valt onder Gedrag
& Maatschappij

Geplande startdatum opleiding of
nevenvestiging

1-9-2021

ISAT code van de opleiding (indien
bekend)

80147

BRIN code van de instelling

25DW

Indien nadere vooropleidingseisen
worden gesteld; voorstel daartoe

n.v.t.

Indien capaciteitsbeperking wordt
ingesteld; de hoogte ervan

n.v.t.

Handtekening College van bestuur
datum, plaats
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