Aanvraagformulier nieuwe opleiding Ad Social Work
Naam instelling
Hogeschool Rotterdam
Contactpersoon/contactpersonen
Contactgegevens
Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Naam opleiding
Associate degree Social Work
Internationale naam opleiding
Associate degree Social Work
Taal
Nederlands
In geval van een associate
N.v.t.
degree-opleiding indien van
toepassing: welke bve-instelling
verzorgt mede de opleiding
Opleidingsniveau (associate
Associate degree
degree, hbo bachelor, hbo
master, wo bachelor, wo master)
Inhoud (korte beschrijving van de Hogeschool Rotterdam / Rotterdam Academy wil een
opleiding)
deeltijd- en voltijdopleiding Associate degree (Ad) Social
Work starten. Deze tweejarige hbo-opleiding leidt op tot
social worker die een vraagstuk kan vertalen naar
concrete oplossingen op de werkvloer. Gerichte
ondersteuning op niveau 5 in werkvelden zoals
wijkgericht werk, jongerenwerk, gehandicaptenzorg,
ouderenzorg etc. De Ad social worker kan methodisch
werken, cliëntvragen verhelderen en analyseren, cliënten
begeleiden, signaleren en preventief werken en
multidisciplinair samenwerken.
De tweejarige, praktijkgerichte opleiding Ad Social Work
is met name bedoeld voor afgestudeerden
van mbo-4 en al werkende social workers op mbo-4niveau, en ook toegankelijk voor havisten en
vwo’ers
Inrichting van de opleiding
In het curriculum van Ad Social Work staan de
(indicatie curriculum per jaar,
beroepspraktijk en de beroepsgerichte leervraag
vakken, leerlijnen)
centraal. De praktijklijn, coachingslijn, onderzoekslijn en
de kennisonderdelen vormen een geïntegreerd geheel en
zijn sturend voor de inrichting en toetsing van het
curriculum. De beroepsgerichte leervraag vormt het hart
van het onderwijs en de workshops die kennis en
vaardigheden aanreiken zijn hieraan gerelateerd. In de
tweejarige Ad-opleiding is elk studiejaar onderverdeeld in
vier onderwijsperioden/twee semesters en wordt er
gewerkt volgens een vaststaande structuur. In elke
periode staat een thema van het sociale werk centraal. In
de laatste onderwijsperiode vindt het afstuderen plaats.
In elke volgende periode worden deze inzichten verdiept
en verrijkt via nieuwe betekenisvolle beroepscontexten
(concentrisch leren, in leergemeenschappen, zowel
offline als online). De op te lossen vraagstukken zullen
toenemen in complexiteit gedurende de opleiding, terwijl

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

Croho (sub)onderdeel en
motivering
Geplande startdatum opleiding
ISAT-code van de opleiding
BRIN-code van de instelling
Indien nadere
vooropleidingseisen worden
gesteld; voorstel daartoe
Indien capaciteitsbeperking
wordt ingesteld; de hoogte ervan

de begeleiding gericht is op toenemende zelfsturing van
de studenten
120 EC
Voltijd, deeltijd
Rotterdam
Studenten met een mbo-4-diploma of een havo- of vwodiploma zijn welkom. Studenten kunnen
worden toegelaten als zij een diploma hebben van de
vereiste vooropleiding of als zij het
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