AANVRAAGFORMULIEREN
Aanvraagformulier nieuwe opleiding of nevenvestiging

Basisgegevens
Naam instelling(en)

Hanzehogeschool Groningen
1------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------------------

Naam opleiding

Associate degree Sociaal Werk in de Zorg

Internationale naam opleiding

Associate degree 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
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:
welke instelling(en) verzorg(t)(en) mede de
opleiding
Opleidingsniveau (associate degreeopleiding, hbo bachelor, hbo master, wo
bachelor, wo master)

Associate degree

Inhoud (korte beschrijving opleiding)

De Ad SWZ leidt op tot sociaal werker in het zorgdomein. Als gevolg
van de maatschappelijke ontwikkelingen (o.a. WMO, transitie AWBZ
naar de gemeente en de Participatiewet) neemt de diversiteit van
ondersteunings- en begeleidingsvragen bij de doelgroepen binnen de
gehandicaptenzorg, ouderenzorg en geestelijke gezondheidszorg toe
en daarmee samenhangend ook de behoefte aan een meer divers en
vraaggericht ondersteuningsaanbod op maat. Daarbij is er ook meer
variatie in complexiteit van de hulpvraag. Drie ontwikkelingen komen
samen binnen de huidige transformatie in de samenleving: 1. de
dóórontwikkeling van een samenleving; 2. de druk op
overheidsfinanciën; 3. de decentralisatie op sociaal beleid. Deze
veranderingen zijn van invloed op de toekomstige wijze van
functioneren van de beroepsgroep. De Ad SWZ speelt in op de
veranderende arbeidsmarkt van Welzijn en Zorg. De Ad SWZ richt zich
op scholing van deze nieuwe/andere professional. De opleiding beoogt
generalisten af te leveren die begeleiding bieden aan cliënten, netwerk,
mantelzorgers en vrijwilligers. Coördinatie heeft betrekking op de
organisatie van de hulpverlening en begeleiding rondom de cliënt,
oftewel het betrekken van de buurt, het netwerk, mantelzorgers en
andere disciplines. De Ad Sociaal Werk in de Zorg omvat verschillende
vormen van begeleiding, zoals woonbegeleiding, dagbesteding en
ondersteuning van arbeidsontwikkeling. De ondersteuning is er op
gericht om cliënten zodanig te begeleiden dat zij de situatie waarin zij
verkeren zo zelfstandig mogelijk vorm kunnen geven.

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

Modulair

Studielast1

120 EC

Vorm van de opleiding
(voltijd, deeltijd, duaal)

Deeltijd

Gemeente of gemeenten waarde
opleiding wordt gevestigd

Groningen

Doelgroep van de opleiding

Werkenden in de sector Zorg en Welzijn

Croho (sub)onderdeel en motivering

Gedrag en Maatschappij

Geplande startdatum opleiding of
nevenvestiging

Februari 2020

ISAT code van de opleiding (indien
bekend)

Nog niet bekend

BRIN code van de instelling

25 BE

Indien nadere vooropleidingseisen worden Relevante mbo-4 opleiding en een relevante werkplek in het
verpleegkundige of sociale domein
gesteld; voorstel daartoe
Indien capaciteitsbeperking wordt
Ingesteld; de hoogte ervan

1Een masteropleiding in het hbo en het wo wordt voor 60 EC bekostigd. Bekostiging van een master voor meer dan 60 EC (hbo en
wo) is alleen mogelijk voor de in de uitzonderingen genoemd in art. 7.4a lid 3 t/m 7 en 7.4b lid 3 t/m 7 van de Wet op het hoger
onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

