Aanvraagformulier Nieuwe opleiding of nevenvestiging op basis van Regeling macrodoelmatigheid
hoger onderwijs juni 2018
BASISGEGEVENS

Naam instelling(en)

Stichting Fontys

Contactgegevens

Stichting Fontys
Hogeschool Sociale Studies
Postbus 347
5600 AH Eindhoven

Naam opleiding

Social Work

Internationale naam opleiding

Social Work

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.

Ingeval van een joint degree-opleiding: welke
instelling(en) verzorg(t)(e) mede de opleiding

N.v.t.

Opleidingsniveau (Associate degree-opleiding,
hbo bachelor, hbo master)

Bachelor

Inhoud (korte beschrijving opleiding)

De bachelor Social Work van Fontys Hogeschool
Sociale Studies (FHSS) is een brede opleiding
binnen het sociaal domein en kent een voltijden een deeltijdvariant. Studenten kunnen
kiezen voor drie specifieke afstudeerrichtingen:
GGZ-agoog, Jeugdzorgwerker, Welzijn &
Samenleving of generiek als social worker.
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De opleiding leidt op tot kundige en
maatschappelijk betrokken professionals die in
staat zijn om vanuit een multideskundig
perspectief maatschappelijke ondersteuning te
bieden en/of sociale verandering te initiëren.
social workers werken in deze contexten samen
met andere (sociaal) professionals, managers,
beleidsmakers, maar ook mensen in informele
rollen, zoals vrijwilligers, naasten, leden uit
sociale netwerken. In dit multideskundige
samenspel van formele en informele spelers
rondom maatschappelijke vraagstukken zijn
social workers de verbinders, vertalers en
initiators van het mobiliseren en aanbieden van
ondersteuning en/of initiëren van sociale
verandering.
Het werkdomein van de social worker betreft
dan ook het brede maatschappelijke domein:
(toegang tot) zorg, welzijn, VG, wonen en de
bijbehorende beleidspraktijken.
De opleiding is gebaseerd op zeven
eindkwalificaties (EK) voor de brede bachelor
Social Work die in samenspraak met het
werkveld zijn opgesteld. Deze kwalificaties zijn
te herleiden tot de 10 landelijke
eindkwalificaties uit 2017. Dit betreffen de
volgende eindkwalificaties:
EK 1: De sociaal agoog handelt vanuit een
professioneel normatief kader in de sociale
context
EK 2: De sociaal agoog draagt bij aan het
oplossen of het hanteerbaar maken van sociale
vraagstukken
EK 3: De sociaal agoog activeert en versterkt
individuen en groepen in hun context door de
toepassing van sociaal agogische en creatief
agogische methoden
EK 4: De sociaal agoog handelt interactief
EK 5: De sociaal agoog zet zijn persoonlijke
kwaliteit in t.b.v. het zelfregulerende vermogen
van de cliënt/
EK 6: De sociaal agoog is in staat om
(situationeel) leiding te geven in diverse
contexten
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EK 7: De sociaal agoog werkt beleidsmatig,
innoverend en ondernemend
De opleiding is sterk praktijkgericht. Studenten
werken aan actuele maatschappelijke
vraagstukken. Al vanaf het eerste studiejaar
lopen de voltijdstudenten stage en voeren de
deeltijdstudenten opdrachten uit in de eigen
werkpraktijk.
De opleiding legt een grote focus op de
beroepshouding en het daaruit volgende
gedrag. Studenten worden opgeleid om naast
het verwerven van kennis en vaardigheden te
groeien in het attitudeprofiel van de social
worker.
Voor dit attitudeprofiel heeft de opleiding, op
basis van bevindingen uit diverse empirische
lectoraatsonderzoeken, vier kernwaarden
geformuleerd: i) sociaal ondernemend, ii)
dienstbaar, iii) nieuwsgierig, iv) verbindend.
Hetzelfde curriculum zal worden aangeboden in
de nevenvestiging Tilburg.
Inrichting van de opleiding (indicatie curriculum
per jaar, vakken, leerlijnen)

De gehele inrichting is terug te vinden in de
OER. Deze is toegevoegd als bijlage 1.

Studielast

240 stp

Vorm van de opleiding

Voltijd

(voltijd, deeltijd, duaal)

Deeltijd

Gemeente of gemeenten waar de opleiding
wordt gevestigd

Tilburg

Doelgroep van de opleiding

De primaire doelgroep betreft:
Scholieren met een HAVO of VWO
diploma
•
Werkenden op minimaal mbo-4niveau
• Mbo opgeleiden niveau 4
•

Croho (sub)onderdeel en motivering

Onderdeel gedrag en maatschappij

Geplande startdatum opleiding of
nevenvestiging

01-09-2022

ISAT code van de opleiding (indien bekend)

34116

BRIN code van de instelling

30GB
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Indien nadere vooropleidingseisen worden
gesteld; voorstel daartoe.

N.v.t.

Indien capaciteitsbeperking wordt ingesteld;
hoogte en motivering.

N.v.t.

Eindhoven, 3 november 2021
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