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Algemene gegevens nieuwe opleiding
Naam opleiding

Sociaal Werk in de Zorg

Taal

Nederlands

Internationale naam van de opleiding

Niet van toepassing

Opleidingsniveau

Associate degree

Inhoud (korte beschrijving opleiding)

De Ad deeltijd/duaal Sociaal Werk in de Zorg leidt
professionals op die breed inzetbaar zijn in het domein
sociaal werk en zorg. De generalistische professional weet
sociale netwerken in de omgeving van de zorgvrager in te
schakelen en verbindingen te maken tussen de verschillende
zorg- en welzijnsdisciplines. De sociaal werker maakt deel uit
van een multidisciplinair team en is in staat om over de
grenzen van bestaande sectoren heen te kijken en samen te
werken. Zij doorziet daarbij welke andere professionele
perspectieven in het geding zijn en weet hoe ze andere
(zorg)disciplines bij bepaalde vragen en problemen kan
inzetten (ontwikkelt een interprofessionele blik en de
vaardigheid interprofessioneel te kunnen samenwerken).
Uitgangspunt binnen de opleiding is de min of meer

afzonderlijke domeinen zorg en sociaal werk uitdrukkelijker
op elkaar te betrekken op basis van gemeenschappelijke
maatschappelijke opgaven. Dit samenbrengen van smalle,
sectorale problemen kan gezien worden als een vorm van
‘cross-sectorale problematiek’. Een belangrijk uitgangspunt
hierbij is de gemeenschappelijke aandacht van sociaal
werkers en zorgwerkers voor het concept van het
biopsychosociaal model: biomedische, sociale, mentale,
psychologische en materiële aspecten van de zorg- en
hulpvraag worden in hun samenhang opgepakt en niet
gefragmenteerd. Hierin ligt de kwaliteit en toegevoegde
waarde van de sociaal werker in de zorg.
Inrichting van de opleiding (indicatie
curriculum per jaar, vakken, leerlijnen etc).

De Associate Degree Sociaal Werk in de Zorg is een
tweejarige opleiding bestaande uit vier modules van 30 EC’s.
Het onderwijsconcept hangt samen met de hogeschool breed
geformuleerde uitgangspunten voor de flexibele
programma’s, te weten:
1. Leeruitkomsten vormen de basis;
2. Individuele leerroutes worden samen met de
student (en zijn werkgever) vastgesteld. De student
bepaalt aan welke leeruitkomst(en) hij wanneer gaat
werken en op welke manier;
3. Bij iedere leeruitkomst heeft de student de keuze uit
een ‘leerarrangement’ van (a)synchrone activiteiten
op school, online of/en op de werkplek. De
leeromgeving is hybride ingericht. De gekozen
leerroute met de persoonlijke keuze voor
leeractiviteiten vormen de zogenaamde student
journey;
4. Begeleiding vindt plaats door een studiecoach en is
op maat en gepersonaliseerd;
5. Alle leeruitkomsten (ook die eerder en elders
werden verworven) worden middels
leerwegonafhankelijke toetsing gevalideerd;
6. Er wordt bij de inrichting van de flexibele
programma’s nauw samengewerkt met het
werkveld.
In het curriculum staan de beroepspraktijk en de
beroepsgerichte leervraag centraal. De leerarrangementen
zijn zo ontworpen dat de student plaats- en tijdafhankelijk
kan leren
Er wordt gewerkt aan integrale beroepsproducten die gericht
zijn op vraagstukken uit de beroepspraktijk. Het uitgangspunt
is dat aan iedere leeruitkomst een formatieve opdracht en
summatieve toets is verbonden.

Studielast

120 EC

Vorm van de opleiding

Deeltijd / Duaal

Vestigingsplaats

Den Haag

Doelgroep van de opleiding

Professionals met een mbo-opleiding die werkzaam zijn
binnen het domein Zorg & Welzijn, uitstromende (nog) niet
werkende mbo-gediplomeerden niveau 4 Zorg & Welzijn en
professionals of uitstromende gediplomeerden met een
andere relevante mbo-4 opleiding (Social Work, Pedagogisch
Werk, Maatschappelijke Zorg). Voorts de werkende
professional met een HAVO- of VWO-diploma. Tot slot: de
student die geen mbo-4 opleiding heeft behaald en van
carrière wil switchen en zich daarbij richt op een in Zorg &
Welzijn (zij-instromers) kan een 21+ assessment aanvragen.

Croho (sub)onderdeel en motivering

Gedrag en Maatschappij

Geplande start opleiding

1 september 2023 (of februari 2024)

ISAT-code van de opleiding

80120

BRIN-code van de opleiding

27um

De samenvatting van de aanvraag ten behoeve van de publicatie op de CDHO-website wordt in een apart
document toegezonden.

