AANVRAAGFORMULIEREN
Aanvraag nevenvestiging
Basisgegevens
Hogeschool lnholland

Naam instelling(en)
Contactpersoon/contactpersonen
Contactgegevens

Sociaal Financiële Dienstverlening

Naam opleiding
Internationale naam opleiding
Taal

Nederlands

In geval dat de opleiding in een andere
taal dan het Nederlands wordt verzorgd:
een toelichting op de aansluiting van de
taalkeuze op de arbeidsmarktbehoefte

n.v.t.

In geval van een associate degreeopleiding, indien van toepassing: welke
bve-instelling verzorgt mede de opleiding
In geval van een joint degree-opleiding:
welke instelling(en) verzorg(t){en) mede de
opleiding

n.v.t.

Opleidingsniveau (associate degreeopleiding, hbo bachelor, hbo master, wo
bachelor, wo master)

Associate degree

Inhoud (korte beschrijving opleiding)

De opleiding Ad Sociaal Financiële Dienstverlening van lnholland leidt sociaal
financieel dienstverleners op die zowel de belangen van de cliënt als van
organisaties kunnen behartigen, steeds met inachtneming van de geldende
wetgeving en de daarin aanwezige (discretionaire) ruimte. De opleiding streeft
naar professionals die zich blijven ontwikkelen en die cliënten en bedrijven
ondersteuning bieden op weg naar een oplossing. De sociaal financieel
dienstverlener is breed inzetbaar: schuldhulpverlening, ondersteuning bij werk- en
inkomensgerelateerde problematiek, interventies gericht op het vergroten van de
financiële zelfredzaamheid van een dient, informeren over en ondersteunen bij
inkomensondersteunende maatregelen (toeslagen, belasting), bezwaar en/of
beroep en/of beschermingsbewind. De lectoraten Dynamiek van de Stad en
Toegankelijkheid van het Recht zijn betrokken bij de invulling van het programma.
Zie verder bijlage A, Beschrijving van de opleiding.

Inrichting van de opleiding (indicatie
curriculum per jaar, vakken, leerlijnen)

De opleiding Ad SFD is vormgegeven rond leeruitkomsten. Deze zijn geformuleerd
aan de hand van de competenties en taken die zich voordoen in de praktijk. De
competenties en Body of knowlegde zijn afgestemd in de landelijke
ontwikkelgroep Ad SFD (Bijlagen B en C). Zie ook het artikel over de
comi:1etentiebeschrijving in het Tijdschrift voor Schuldsanering (december 2020}.
De leeruitkomsten zijn in het programma gekoppeld aan de diverse thema's
(rollen, beroepstaken, werkterreinen) van de SFD-beroepspraktijk. De opleiding
profileert zich met een juridische invalshoek. Zie verder bijlage A.
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Vorm van de opleiding
(valtijd, deeltijd, duaal)

Deeltijd

Gemeente of gemeenten waarde
opleiding wordt gevestigd

Amsterdam
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1 april 2021

Doelgroep van de opleiding

- Studenten met een (sociaal e.o. juridisch) mbo-diploma die hun kansen op de
arbeidsmarkt willen vergroten
- Studenten met belangstelling voor het oplossen van complexere financieel
juridische vraagstukken en schuldenproblematiek
- Werknemers binnen organisaties en gemeentelijke diensten voor
schuldhulpverlening, sociale zekerheid, beschermingsbewind en incasso die zich
op eigen initiatief of in overleg met de werkgever willen professionaliseren op het
gebied van sociaal financiële dienstverlening.
- Medewerkers van sociale wijkteams (sociaal maatschappelijk werkers) die
cliënten breder (ook financieel en juridisch) willen kunnen ondersteunen
- Zij-instromers die van beroep willen veranderen of die zich in een nieuwe richting
willen ontwikkelen.

Croho (sub)onderdeel en motivering

Gedrag en maatschappij

Geplande startdatum opleiding of
nevenvestiging

1 september 2022

ISAT code van de opleiding (indien
bekend)

80090

BRIN code van de instelling

27PZ

Indien nadere vooroplei
gesteld; voorstel daa

\ i:;: -
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