
Veel gestelde vragen Deeltijd Social Work  

 

Wat zijn de toelatingseisen voor deze opleiding? 

Je wordt toegelaten tot deze opleiding met een MBO4, havo, VWO diploma. Met een HBO 
propedeuse wordt je ook toegelaten. Beschik je niet over deze diploma’s, dan kun je een 21+ toets 
doen. Hier vindt je meer informtie: https://www.zuyd.nl/studeren-bij/inschrijven  

Voor wie is deze opleiding bedoeld? 
Deze opleiding richt zich op de werkende professional die zich verder wil ontwikkelen op HBO niveau.  

Ik kom van het MBO en de combi van werken en leren bevalt mij goed,  kan ik me inschrijven voor 
deze opleiding? 

Deze opleiding richt zich op de werkende professional. De leeftijd van studenten zal variëren tussen 
de 25 en de 50 jaar. De ervaring leert dat voor studenten die rechtstreeks van het MBO komen, de 
overstap naar de HBO voltijdopleiding al een grote is. Deze opleiding is gericht op studenten die net 
van de HAVO of het MBO komen en biedt studenten de nodige structuur. De flexibele 
deeltijdopleiding is vooral geschikt voor studenten die over zelfsturend/zelforganiserend vermogen 
beschikken. Als je net van het MBO komt, is de voltijdopleiding  waarschijnlijk een betere keus voor 
je.  

Hoe weet ik of ik geschikt ben voor deze opleiding? 
We voeren met iedere ingeschreven student een (online) intakegesprek. Je krijgt van te voren een 
opdracht die je in het gesprek mag presenteren en daarna bevragen wij je op onderwerpen die wij 
van belang achten. Denk daarbij aan motivatie, studiehouding, ambities, de combinatie werk en privé 
en je verwachtingen. Aan het einde van het gesprek krijg je van ons een advies waarin we aangeven 
of we denken dat je succesvol zult zijn in deze opleiding of dat je beter op je plek bent bij onze 
voltijdopleiding of een van de andere opleidingen van Zuyd hogeschool. 

 

Hoe kan ik me aanmelden? 

https://www.zuyd.nl/studeren-bij/inschrijven 

Hoe hoog is het collegegeld? 

https://www.zuyd.nl/studeren-bij/collegegeld  

Wanneer start deze opleiding? 

Deze opleiding start twee keer per jaar: in september en in februari. 

Ik heb geen passende werkplek, wat nu? 

De opleiding is zo opgezet dat je alleen met passende werkplek (in sociaal domein, mogelijkheid om 
te leren op HBO niveau en minimaal 16 uur per week) je leerdoelen kunt halen. Het is je eigen 
verantwoordelijkheid om aan een werkplek te komen.  

Wat bedoelen jullie met flexibel onderwijs 

Met flexibel onderwijs bedoelen we dat je je eigen leerpad kan bepalen. Na de eerste twee modules 
van ieder tien weken, die voor iedereen verplicht zijn om je deze manier van leren goed eigen te 



maken, kun je in overleg met de studiecoach een alternatieve route bepalen. Of dit mogelijk is hangt 
af van je vooropleiding, werkervaring en studiehouding. De ervaring leert echter dat de meeste 
studenten de voorgeschreven route volgen. Dit biedt structuur en overzicht ten aanzien van wat er 
van je verwacht wordt.  

Wat zijn beroepsproducten? 

In deze opleiding werk je in iedere module aan een portfolio waarmee je aantoont over de gevraagde 
kennis, houding en vaardigheden te beschikken. Het portfolio bestaat uit beroepsproducten: 
opdrachten die jij op je werkplek maakt en waarmee je je leerdoelen haalt.  

Op welke dag heb ik les? 

De vaste lesdag is woensdag. Je hebt in de ochtend les van 9-11:00 uur, aansluitend heb je in de 
eerste periode een half uur een groepscoachingsgesprek. Daarna kun je in  groepjes of individueel 
aan de slag met de opdrachten. We adviseren je dus om de hele woensdag vrij te houden voor de les 
en de opdrachten. In verband met de Corona-maatregelen kan het zijn dat de eerste bijeenkomst op 
dinsdagmiddag zal zijn, zodat we gebruik kunnen maken van het gebouw.  

Hoe gaan jullie om met de corona-maatregelen? 

We houden ons aan de RIVM-richtlijnen -  de lessen blijven voorlopig online doorgaan op 
woensdagochtend. Zodra er meer mogelijk is in de gebouwen, schakelen we over naar lessen in het 
gebouw.  


