Social Work

Wat is
social work?
“You can do it!”
“Ik begon aan deze opleiding met 100% motivatie, maar
ook spookte contant de gedachte door mijn hoofd:
‘Kan ik dit wel aan, is het niet te hoog gegrepen voor mij?’.
Als mbo-student was ik erg onzeker.
Wat moest ik ervan denken om op kamp te gaan met
mensen die ik nauwelijks ken? Maar OMG, wat heeft die
werkweek mij veel kennis en een echte band met mijn
studiegroep opgeleverd! De eerste periode was ik erg
zoekende naar hoe alles werkt op het hbo, want ja… op
het mbo werd je bijna alles voorgekauwd. Dit was hier
helemaal anders, alles stond in moduleboeken die je
allemaal gelezen moest hebben voor je wist wat je te
wachten stond. Een planning maken was echt een must!
Zonder planning was ik nergens geweest.
Langzamerhand nam school mijn leven over, ik stond op
met school en ging ermee naar bed… bang dat ik de
deadlines niet zou halen of iets over het hoofd zou zien.
Na een aantal gesprekken met mijn begeleider en het
opstellen van leerdoelen heb ik (gelukkig!) een goede
balans kunnen vinden tussen school, huiswerk, toetsen,
mijn vrienden en mijn werk.
Wat heb ik in die eerste periode enorm veel geleerd en
kennis gemaakt met veel mensen. En ik weet nu dat ik de
juiste keuze heb gemaakt.”
Nathalie, eerstejaars student

Vaak loopt het in het leven niet zoals mensen zouden willen. Ze ervaren problemen
in hun woonomgeving, in het gezin, op school of op het werk. Ziektes, verslavingen,
geldproblemen of onveilige situaties kunnen oorzaken zijn. Tijdelijke ondersteuning
van een social worker kan dan wenselijk of zelfs noodzakelijk zijn in de vorm van
het leefbaar maken van de wijk, het ondersteunen bij opvoedings- en gedragsproblemen of bij schuldenproblematiek. Ook mensen die langdurig op begeleiding
zijn aangewezen, behoren tot het werkterrein van de social worker: mensen met een
verstandelijke beperking of een psychiatrische aandoening, die met behulp van de
social worker in staat zijn om een zo zelfstandig mogelijk leven te leiden.

Het beroep
Als social worker ga je aan de slag om kwetsbare mensen
‘in hun kracht’ te zetten. Je werkt daarbij samen met andere
hulp- en dienstverlenende instanties. Je geeft informatie
en advies en zet samen met je klant een hulpverlenings- en
ondersteuningstraject op, zodat die zijn leven weer zo goed
mogelijk op de rails krijgt. Je krijgt als social worker te
maken met vragen vanuit alle leeftijdscategoriën en
omgevingen. Dienst- en hulpverlenen binnen social work
betekent dat je op een betrokken manier met mensen
samenwerkt. Je gaat flexibel om met wat iemand kan, wil
en soms moet. Door goed te luisteren en je in te leven in de
ander, werk je aan een oplossing. Je hebt oog voor krachten
en kansen en motiveert mensen om hun verantwoordelijkheid te nemen.

Iets voor jou?
- Ben je geïnteresseerd in mensen?
- Durf jij anderen te stimuleren hun
grenzen te verleggen?
- Ben jij creatief, innovatief en
ondernemend?
- Kun jij onverwachte situaties aan?
- Ervaar je de verschillen tussen
mensen als een uitdaging?
- Houd je van samenwerken en durf
jij je verantwoordelijkheid te
pakken, maar ook te delen?
- Durf je kritisch naar jezelf te kijken
en jezelf uit te dagen?
- Wil jij het verschil maken?

Wat leer je?
Vanaf het begin van je opleiding wordt je geconfronteerd
met vragen en problemen waarmee social workers te
maken krijgen. Zo leer je de kern van je toekomstige beroep
kennen. Elk blok van tien lesweken ga je aan de slag met je
onderwijsgroep met een echte opdracht uit de praktijk.
Zo leer je kennis en vaardigheden die je leert tijdens
hoorcolleges, werkbijeenkomsten en trainingen, toe te
passen in de praktijk. Je leert systematisch een probleem
te analyseren en met behulp van de theorie mogelijke
oplossingen zorgvuldig tegen elkaar af te wegen en
onderbouwde keuzes te maken. Daarnaast leer je hoe je
praktijkgericht onderzoek doet, hoe je gesprekken kunt
voeren en wat creatief denken en innoveren inhoudt.

Studieopbouw

Ik wil weten waarom mensen zich
gedragen zoals ze zich gedragen.”
“Nee, niet alweer een reflectieverslag, denk ik wel eens. Totdat ik
toch weer besef hoeveel het me brengt. Door te reflecteren op je
eigen handelen, leer je kritisch naar jezelf kijken en ontdek je je
valkuilen en je sterke kanten.
Ik wil weten waarom mensen zich gedragen zoals ze zich gedragen.
De opleiding is enorm praktijkgericht. We trainen voortdurend
gesprekstechnieken, lopen veel stages en ook in de theorieblokken
werken we aan casussen uit het werkveld. Zo krijg je van alle
actuele problematieken wel iets mee. Dat is belangrijk omdat in
het werkveld steeds meer interdisciplinair gewerkt wordt.
Dit hele jaar loop ik stage bij de afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de gemeente Heerlen. Dat beleidsmatig bezig zijn
bevalt prima. Ik zie een social worker als een bruggenbouwer, een
netwerker, een verbinder tussen de cliënt, zijn netwerk en de hulporganisaties.”
Lisa Sanna, derdejaars student

In de vierjarige opleiding Social Work vormen de eerste
twee jaren de algemene basis en in de laatste twee jaar
specialiseer je je in één van de volgende richtingen:
- Gehandicaptenzorg
- Jeugdzorg
- Geestelijke gezondheidszorg
- Maatschappelijk werk
Eerste jaar
Het eerste jaar is een oriënterend jaar en start met
intensieve introductieweek waarin je kennismaakt met je
medestudenten, docenten en onze manier van werken.
Daarna start je met de eerste module van tien weken
waarin de diversiteit van het werkveld en de verschillende
doelgroepen aan bod komt. Daarnaast ga je een halve dag
per week stage lopen.
Vakken die je in het eerste jaar krijgt zijn o.a.:
- Psychologie
- Sociologie
- Agogiek
- Pedagogiek
- Filosofie
- Recht
- Antropologie
- Gezondheidskunde
- Organisatiekunde
- Onderzoek

Tweede jaar
In het tweede jaar leer je specifieke methodes die je kunt
gebruiken om het gedrag van mensen te beïnvloeden en
hun welzijn te vergroten. Je hebt ook kennis van de
samenleving en organisaties nodig. Daarom volg je in het
tweede jaar vakken die je leren om na te denken over je
plek in de organisatie, leiding te geven, onderzoek te doen
en op een goede manier te verantwoorden waar je mee
bezig bent. Dat doe je deels in opdracht van hulp- en
dienstverleningsorganisaties waar je één dag per week
stage loopt. Aan het einde van het jaar kies je één van de
vier specialisaties.
Derde jaar
In het derde jaar loop je stage van 32 uur per week in
Nederland. Je kunt je stage ook deels in het buitenland
doen. Tijdens je stage kun je onderzoek doen, deelnemen
aan een project of werken aan het beleid en kwaliteitszorg
van een organisatie. Je wordt begeleid door een medewerker van de organisatie waar je stage loopt en docenten
van de opleiding.
Vierde jaar
In het vierde jaar volg je vakken in je gekozen profiel.
Daarnaast kun je een minor kiezen. Je doet een afstudeeronderzoek in een organisatie. Het thema zoek je zelf of krijg
je aangereikt door een opdrachtgever. Je sluit je vierde jaar
én je studie af met een zogenaamde bachelorproef, waarin
je aantoont dat je een volwaardige hbo-professional bent.
Studiebegeleiding
Alle jaren krijg je begeleiding van een studieloopbaanbegeleider die regelmatig met je bekijkt hoe het gaat en met je
bespreekt wat je nog wil leren.

Na de opleiding

Toelatingsvoorwaarden

Titel
Na het afstuderen aan de opleiding Social Work mag je de
titel Bachelor voeren.

Je wordt toegelaten tot de opleiding Social Work als je een
diploma havo, vwo of mbo (niveau 4) hebt. Er zijn geen
specifieke eisen voor je profiel of vakkenpakket. Ben je 21
jaar of ouder en heb je niet een van bovengenoemde
diploma’s, dan kun je een toelatingsassessment doen.

Mogelijke beroepen
Het werkveld van de social worker is breed en gevarieerd.
Denk hierbij aan alles waar je met mensen tussen de nul
en honderd werkt. Overal werkt wel een social worker:
een medewerker die zich in zijn/ haar functie bezighoudt
met de problemen die zich daar kunnen voordoen.
De belangrijkste sectoren waarvoor Social Work opleidt,
zijn:
– Jeugdzorg: jeugdhulpverlening, jeugdbescherming,
jeugdreclassering, preventie, kinderopvang,
pedagogisch medewerker ziekenhuis
– Gehandicaptenzorg: zorgbemiddeling, begeleiding,
activering en behandeling
– Psychiatrie/verslavingszorg: crisisopvang, begeleiding,
activering en behandeling
– Welzijnswerk: buurtopbouwwerk, jeugd- en
jongerenwerk, ouderenadviseur, sociaal cultureel werk
– Justitiële hulpverlening: reclassering, gevangenis,
Raad voor Kinderbescherming
– Gezondheidszorg: ziekenhuis, verpleeghuis, revalidatiecentum, consultatiebureau voor alcohol en drugs
– Gemeente: cultuur-en educatiesector, wijkaanpak,
WMO-loket
Verder studeren
Je kunt na de opleiding ook ervoor kiezen om verder te
studeren. Voorbeelden van masterstudies zijn:
- (Ortho)pedagogiek
- Psychologie
- Sociologie
- Onderwijskunde
- Antropologie

Vrijstellingen
Je kunt voor bepaalde vakken vrijstellingen krijgen. Het
vak waarvoor je vrijstelling vraagt, heb je korter dan twee
jaar geleden op hetzelfde niveau met positief resultaat
afgesloten. Hiervoor moet je zelf schriftelijk en voorzien
van relevante bewijsstukken een aanvraag indienen bij de
examencommissie.
Buitenlands diploma
Heb je een buitenlands diploma, dan kun je worden
toegelaten tot een hbo-opleiding als je een diploma van
een gelijkwaardige vooropleiding uit het land van herkomst
hebt en je Nederlands van voldoende niveau is (B2 /NT2
niveau. Voor vragen over een buitenlands diploma kun je
terecht bij het secretariaat van de opleiding en de studentendecaan.

Studeren in een
splinternieuw gebouw!

De toelatingseisen kunnen veranderen. Kijk voor de meest
recente informatie op www.zuyd.nl of informeer bij de
opleiding.

Aanmelding
Je kunt je vanaf 1 oktober aanmelden voor deze opleiding
op www.studielink.nl. Meld je bij voorkeur aan vóór 1 mei het
hierop volgend jaar. Nadat je aanmelding is verwerkt, krijg
je een uitnodiging voor een studiekeuzecheck.
Open Dagen en Proefstudeerdagen
De Open Dagen worden twee keer per jaar gehouden. Je
kunt je ook aanmelden voor een Proefstudeerdag. Kijk op
de website www.zuyd.nl voor de exacte data.
Meer weten?
Wil je meer weten over toelatingseisen, aanmelding, kosten
en het studieprogramma? Of wil je naar een Open Dag
komen of sfeerproeven tijdens een Proefstudeerdag?
Kijk dan op onze website voor alle details:
www.zuyd.nl/socialwork.

In september 2016 is de opleiding
Social Work naar Ligne verhuisd,
onze nieuwe locatie in de binnenstad
van Sittard. Vlak bij het station,
winkels en horeca. Een geweldige
plek met de modernste onderwijsfaciliteiten. In Ligne is ook de bibliotheek gevestigd met werkplekken
speciaal voor studenten, waar je rustig
kunt studeren of met medestudenten
samen aan opdrachten kunt werken.

En na een drukke studiedag spreek je
in Ligne af met vrienden. Nog even iets
drinken in de bar of een filmpje
pakken. Kortom, je studeert in dé
nieuwe ontmoetingsplek van Sittard.

Zuyd Hogeschool
Postbus 550
6400 AN Heerlen
www.zuyd.nl
info@zuyd.nl
Bezoekadres
Ligne 1
6131 MT Sittard
Postadres
Postbus 69
6130 AB Sittard
Algemeen
Kennis- en Informatiecentrum:
088 - 989 30 00
Contact
Zuyd Hogeschool
Opleiding Social Work
Telefoon en mail
Algemeen:
046-420 72 81
www.zuyd.nl/socialwork

Colofon
Eindredactie
Dienst Marketing en Communicatie
Vormgeving
Zuiderlicht, Maastricht
Druk
OBT bv, Den Haag
Deze brochure is gemaakt in 2017. Het is mogelijk dat
daarna informatie is gewijzigd. Aan de tekst van deze
brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Niets
van deze uitgave mag worden gebruikt of vermenigvuldigd
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
Zuyd Hogeschool.

