
Social Work



 jij maakt 
een verschil

Wat ga je leren?
Je leert hoe je kwetsbare groepen in de samenleving helpt, 
van baby’s tot ouderen, met hele uiteenlopende problemen. 
Bijvoorbeeld mensen in armoede of met psychische 
problemen, kinderen in onveilige situaties, vluchtelingen, 
eenzame ouderen of mensen met een handicap. Je leert hoe 
je mensen ondersteunt, hoe je samenwerkt met andere 
organisaties en hoe je wijken prettiger maakt. Je traint 
bovendien belangrijke vaardigheden, zoals gesprekken 
voeren, presenteren, feedback geven en reflecteren. 

Ontdek jouw passie
Social Work is een brede opleiding. In de eerste twee jaar 
maak je kennis met alle onderdelen van Social Work. In het 
derde jaar kies je jouw profiel: Jeugd, Zorg of Welzijn & 
Samenleving. Bij Zuyd loop je veel stages, al meteen in het 
eerste jaar, en maak je elke tien weken een casusopdracht 
in de praktijk. Veel het werkveld in dus, want daar kun je 
het beste ontdekken waar jouw hart ligt en welke speciali-
satie bij jou past.

Social workers zijn hard nodig
Met jouw diploma op zak liggen de banen voor het 
oprapen. Zo kun je aan de slag bij gemeenten, scholen, 
zorg- en welzijnsinstellingen, gevangenissen en in de 
jeugdzorg. Je kunt ook zelfstandig werken of je specialise-
ren in een bepaald gebied. Er zijn veel beroepen om uit te 
kiezen.

Iets voor jou?
• Wil jij met mensen werken?
• Kun jij je goed inleven in anderen?
• Wil jij je steentje bijdragen aan de maatschappij?

Wat maakt Social Work van Zuyd Hogeschool speciaal?
• Heel praktijkgericht
• Je krijgt les in kleine groepen 
• Je wordt begeleid door betrokken docenten 
• Een brede opleiding waarmee je veel kanten op kunt

Wil jij mensen helpen? En de wereld een beetje beter maken? Kies dan voor de 

opleiding Social Work van Zuyd Hogeschool. Als social worker maak jij een 

verschil. Een verschil in het leven van mensen, door ze in hun kracht te zetten en 

hun levens te verbeteren. Een verschil in een wijk of buurt, door activiteiten te 

organiseren. Of een verschil voor heel Nederland, door beter beleid te maken. Dat 

verschil kan groot of klein zijn, maar voor de mensen die je helpt is het onmisbaar.

Social Work: 



De broers Job en Cas kozen allebei voor Social Work en zitten samen in het eerste 

jaar. “Heel toevallig. We hadden dit niet van tevoren afgesproken,” zegt Job, de 

jongste van de twee. “Ik wist al meteen dat ik iets met mensen wilde doen. Cas 

nog niet. Na het vmbo heb ik de mbo-opleiding Maatschappelijke Zorg gedaan. 

Door de stages daar ben ik echt verliefd geworden op het vak. Ik weet zeker dat 

deze opleiding mij past.”

Twee hele 
verschillende paden leiden 
naar dezelfde opleiding 

Van alles een beetje proeven
Voor Cas zag de weg naar Zuyd er anders uit. “Ik heb vwo 
gedaan en daarna een jaar een studie toerisme aan de 
universiteit gevolgd. Ik miste de sociale kant, maar ik vond 
het moeilijk om de juiste keuze te maken. Ik ben naar een 
studiekeuzebureau geweest en heb bij Social Work een 
proefstudeerdag gedaan. Na die dag waren de twijfels 
meteen weg. De proefstudeerdag is echt een aanrader. Het 
geeft een heel goed beeld van het onderwijs en van de 
mensen die hier rondlopen. Informeel en relaxed. Ik voelde 
me direct thuis. Ik ben nog wel zoekende naar welke 
richting bij mij past, maar juist daarom spreekt deze 
opleiding mij aan. Je kunt van alles een beetje proeven. Dat 
vind ik heel fijn.’’

Verschil met mbo en vwo
Job: “De manier van lesgeven is veel interessanter dan op 
het mbo. Je merkt dat de docenten echt kennis hebben van 
de praktijk en de begeleiding is super. De manier van 
toetsen was even wennen. Ik heb de eerste kennistoets niet 
gehaald. Mijn tutor heeft mij toen heel goed geholpen met 
het ‘leren leren’. Daar ben ik echt dankbaar voor. En het 
heeft geholpen, want de tweede toets heb ik wel gehaald.”
Cas: “Ik had een hekel aan het stampen van kennis op het 
VWO. Hier is dat heel anders. Je hebt echt wat aan de stof 
en het blijft plakken. De hoorcolleges zijn ontzettend fijn, 

op een duidelijke manier wordt veel kennis gedeeld. Ik ga 
meestal niet naar het live hoorcollege, maar kijk de 
opnames thuis terug en maak dan meteen samenvattingen. 
Deze studie is een hele fijne mix van praktijk en theorie, 
precies wat ik zocht. Ik leer hier echt skills. Bijvoorbeeld in 
het voeren van gesprekken en hoe je je gedraagt naar 
anderen toe. Het zijn technieken die je ook in het dagelijks 
leven kunt gebruiken.”
Job: “Presenteren vond ik echt verschrikkelijk. Op het mbo 
probeerde ik me dan altijd ziek te melden. Hier heb ik echt 
een stap gezet en vind ik het niet meer eng.”

Het leukste vak
Cas: “Antropologie vind ik absoluut het leukste vak. Een 
andere cultuur en belevingswereld ontdekken vind ik heel 
fascinerend.”
Job is het met Cas eens: “Dat komt ook door het reizen. Als 
gezin hebben we al veel mooie plekken en andere culturen 
gezien. En de manier van lesgeven van de docent is super. 
Zij neemt je echt mee in haar verhalen.”
Cas: ”Voor dit vak onderzoeken we nu een wijk in Maas-
tricht waar de criminaliteit heel hoog ligt. Wat zijn de 
redenen? Hoeveel mensen hebben er last van? Daar maken 
we een rapport van. Heel interessant!”

Stage
Job: “Ik vind de stages hier heel vet. Ik houd van een 
uitdaging. En die heb ik nu bij AnaCare. AnaCare is een 
jeugdzorgorganisatie die is gespecialiseerd in begeleiding 
van probleemgezinnen bij de mensen thuis. Ik werk in het 
‘baby-team’. We zorgen voor een veilige thuissituatie voor 
baby’s. Natuurlijk helpen we dan ook de ouders. Er kan van 

alles aan de hand zijn, van mishandeling tot drank- en 
drugsgebruik. Of moeders met zware bevallingen, die extra 
hulp kunnen gebruiken. Die baby’s zijn heel schattig. Maar 
het is tegelijkertijd een pittige stage. Ik kom soms met een 
vol hoofd thuis, maar dan ga ik muziek luisteren of praten 
met mijn vader en dan zit het snel weer goed.”

Cas: “Ik loop stage bij Vluchtelingenwerk in Sittard-Geleen. 
We helpen mensen met het vinden van een baan, maar we 
bieden ook maatschappelijke begeleiding. Soms help je 
iemand met het vertalen van een brief of je regelt een 
fietsles. Eén van de eerste jongens die ik begeleidde kwam 
uit Pakistan. Hij kon al super goed Nederlands. Samen 
hebben we voor hem een bijbaantje gevonden. Daar werkt 

hij nog steeds!” 

Voldoening
Cas: “Het leuke van dit werk? Als social worker maak je 
iemands leven beter. Dat geeft echt voldoening. En dat kan 
zo simpel zijn als het bieden van een luisterend oor. Dat 
betekent al veel voor mensen.”
Job: “Je moet mensen willen begeleiden en begrijpen. Echt 
je hart kunnen geven aan een ander persoon. Als je dat kan, 
dan is deze studie iets voor jou. En je moet sociaal zijn. Je 
voert heel veel gesprekken!”
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Ma
De week begint volgens het rooster 
met een hoorcollege. Voor Ilse niet. “Ik 
ga eerst naar de sportschool. Ik heb 
het hele weekend gewerkt en start de 
maandag rustig op. Het hoorcollege 
kijk ik vanmiddag terug. Dan kan ik het 
op pauze zetten of even terugspoelen, 
terwijl ik mijn samenvattingen maak. 
Dat werkt voor mij heel prettig.”
Na het sporten gaat Ilse naar school 
voor een overleg met haar tutorgroep. 
Elke dag zitten ze samen. Meestal op 
school, soms online. “Vorige week 
hebben we ons plan van aanpak voor 
de groepsopdracht ingeleverd. We 
maken een analyse van de wijk 
Nieuwdorp Steijn: wie wonen er, 
welke problemen spelen er en welke 
oplossing kunnen we bedenken? 
Vandaag maken we de planning voor 
de komende weken en verdelen we de 
taken. Ik woon op mezelf, dus na 
school doe ik boodschappen en ga ik 
eten koken. Om te ontspannen vind ik 
het fijn om even te schilderen.”

Di
Ilse: ”Vandaag gaan we het wijk-
verhaal ophalen voor onze groeps-
opdracht. Dat betekent de wijk in en 
met mensen praten. Ik ga naar de 
Barbershop, want als er ergens veel 
gepraat wordt, is het bij de kapper! Er 
moet iets gedaan worden voor de 
jeugd, krijg ik te horen, anders zorgen 
ze voor overlast.” Na het interview 
neemt Ilse de trein terug naar 
Maastricht. Daar woont en werkt ze. 
“Ik ga even langs bij Azaro. Azaro biedt 
persoonlijke begeleiding aan mensen 
die het moeilijk hebben. Ze organ-
iseren ook diverse activiteiten in de 
wijk. Ik heb daar mijn eerste stage 
gelopen en ben er blijven hangen. Op 
dit moment help ik met de organisatie 
en boekhouding. We hebben vorig jaar 

een plan geschreven voor 2023 en 
ingediend bij de gemeente. We gaan 
nu kijken hoeveel subsidie we krijgen 
en wat we daarmee gaan doen.”

Wo
Woensdag is stagedag. Dat knipt lek-
ker de week doormidden, vindt Ilse.
“Ik ga met de fiets naar het Bibihuis, 
een organisatie voor kinderen die uit 
een onveilige thuissituatie zijn ge-
haald. Het Bibihuis is een echt thuis 
voor deze kinderen. Ik help mee met 
de dagelijkse zorg: ik haal ze van 
school, we lunchen samen en in de 
middag gaan we lekker naar de 
bossen. Om 17.00 uur ben ik klaar en 
ga ik naar huis. Vanavond komt een 
vriendin bij mij eten.”

iemands vriend zijn, maar tegelijkertijd 
moet je je grenzen bewaken en de rol 
van begeleider houden. Na de meeting 
schrijf ik een reflectieverslag met de 
tips van mijn begeleider.” Ilse sluit de 
dag af met een workshop over de 
uitstroomprofielen. “We moeten bijna 
ons profiel kiezen, dus het is fijn om 
extra informatie te krijgen. Ik kies voor 
‘jeugd’, want ik wil graag met jongeren 
werken.”

Do
Een volle dag. “Tijdens de mentorles 
bespreken we een situatie die tijdens 
de stage is gebeurd. Daarmee oefenen 
we feedback geven en ontvangen. En 
je kijkt ook naar je eigen handelen. Er 
was bijvoorbeeld een kind dat stiekem 
een snoepje had gepakt. Daar heb ik 
op een bepaalde manier op gerea-
geerd. Dat vertel ik aan de student-
groep en samen bespreken we of ik 
dat goed heb gedaan en wat de vol-
gende keer beter kan.” Daarna heeft 
Ilse een gesprek met haar studieloop-
baanbegeleider. “Ik heb een presen-
tatie gemaakt over mijn leerdoel 
tijdens de stage. Ik wil een band op-
bouwen met de kinderen, maar wel de 
leiding behouden. Dat vond ik best 
lastig in het begin, want je wilt 

De week van

Ilse den Dulk
2e jaars

Vr
Het hoorcollege volgt Ilse thuis. “Het 
onderwerp is dramatologie in het 
sociale netwerk. Dat gaat erover dat 
mensen vaak een toneelstukje op-
voeren, bijvoorbeeld op een feestje. Je 
doet wat aangeleerd is. Interessant en 
best confronterend. Ik ga dan ook mijn 
eigen gedrag analyseren. Je leert jezelf 
echt kennen tijdens deze opleiding.”. 
Op school staan twee lessen gepland, 
namelijk een methodiek-les over 
gesprekvaardigheden, waar ze met de 
eigen tutorgroep oefenen in het ver-
schil tussen suggestieve en open vra-
gen. Daarna volgt een workshop met 
een grotere groep, zo’n vijftig student-
en. “Deze workshops bereiden ons 
voor op taken voor de volgende week. 
Heel handig! Vorige week hebben we 
geleerd hoe je een interview doet en 
vandaag krijgen we tips om een poster 
te maken.” Met haar groepje zit ze nog 
even samen om te checken of ieder-
een op schema ligt. “Wat ik vanavond 
ga doen? Lekker op stap!”

Za
Even rustig uitbrakken en dan sporten. 
Dat is de vaste routine van Ilse op 
zaterdagochtend. “Ik werk in Maas-
tricht in een restaurant van 17.00 uur 
tot middernacht. Daarna doe ik nog 
even een drankje met vriendinnen. 
Morgen begint de dag vroeg, want op 
zondagen werk ik bij de bakker van 
9.00 tot 16.00 uur.” 

“Je leert jezelf echt kennen 

tijdens deze opleiding.”

Ilse de Dulk, 2e jaars

Ilse is tweedejaarsstudent aan de opleiding Social 

Work. Aan het einde van dit schooljaar kiest zij haar 

uitstroomprofiel. “Ik wil werken met jongeren, maar 

in welke rol? Dat moet ik nog ontdekken. Ik wil een 

verschil maken in iemands leven, dat weet ik wel. 

Daarom heb ik ook voor deze opleiding gekozen.”



Anders dan het mbo
Judith: “Wat we hier leren is anders dan op het mbo. Je leert 
verbanden leggen en kennis direct toe te passen in de 
praktijk. Ik twijfelde of ik het niveau zou halen, maar die 
twijfel was niet nodig. Ik studeer wel meer dan toen ik op 
het mbo zat, maar dat had ik ook wel verwacht. De 
verhouding tussen theorie en praktijk vind ik heel goed.”

Constance: “Theorie hoort er natuurlijk bij, maar we passen 
het wel zoveel mogelijk praktisch toe. Zo blijft het ook veel 
beter hangen. Blokken en daarna vergeten, daar heeft 
niemand iets aan. Heb je op maandag bijvoorbeeld een 
hoorcollege over probleemgedrag bij jonge kinderen? Dan 
wordt er later in de week samen met de tutor besproken 
hoe je dat onderwerp kan toepassen in je groepsopdracht.”

Docenten en studenten doen het samen
En die angst voor het blokken? Constance: “Nieuwe 
studenten vinden het leren soms lastig, maar ook dat kun je 
leren. Wij helpen je daarbij. Zodra je een manier vindt die bij 
je past, kun je het theoretisch gedeelte van de studie prima 
aan. Of je nu van het mbo, havo of vwo komt. ” 

Judith: “Die begeleiding en betrokkenheid vind ik heel fijn. 
Daardoor voelt het echt alsof je het samen doet, samen 
met je medestudenten en de docenten.”

De eerste week
En dat gevoel van ‘samen’ wordt meteen duidelijk in de 
eerste week. Een introductieweek, maar dan anders. “Met 
alle studenten gaan we naar België. De studenten zetten 
een tentje op en gaan dan direct in hun eigen groepje aan 
de slag met een casusopdracht. Je leert niet alleen elkaar 
heel goed kennen, maar ook het onderwijs van deze 
opleiding,” vertelt Constance. Judith is het hier helemaal 
mee eens. “Je hebt na deze week precies door hoe het 
werkt en wat je kan verwachten. Het was intens, maar ook 
heel leuk.”

Praktijk als rode draad 
Constance: “Social Work is een brede opleiding en daarom 
vinden we het belangrijk om studenten direct mee te 
nemen in de verschillende werkvelden van jeugdzorg, 
geestelijke gezondheidszorg en maatschappelijk en 
welzijnswerk. Elke woensdag lopen de studenten stage, 
waarmee ze al direct in de rol van beginnend professional 
stappen. Zo toets je in de praktijk waar jouw hart en 
passie ligt. 

Daarnaast werken studenten in een klein groepje aan een 
casusopdracht. Om deze goed uit voeren krijg je hoorcol-
leges, workshops, vaardigheidstrainingen en bijeenkom-
sten met je tutor. Je bent dan binnen één van de drie 
profielen (Jeugd, Zorg, Welzijn & Samenleving) bezig en je 
ziet veel dezelfde docenten. Zo leren we elkaar, docenten 
en studenten, goed kennen.’’

Judith: “Voor onze eerste opdracht maakten we een 
expositie voor onze familieleden over pestgedrag op 
school. Nu zijn we bezig met het schrijven van een 
voorstel voor een organisatie voor licht verstandelijke 
gehandicapten. Het doel is om hun cliënten meer te laten 
participeren in de buurt. We praten met de bewoners en 
medewerkers, maar ook met de mensen in de buurt. Door 
het werkveld in te stappen leer je heel veel. De presenta-
tie van het voorstel is straks de toets van deze periode.”

Voldoening 
Judith: “Werken in de maatschappelijke zorg geeft me echt 
voldoening. Wat ik precies wil doen en welk profiel ik kies 
weet ik nog niet, maar eigenlijk maakt dat niet heel veel 
uit. Met elk profiel kan ik nog steeds alle kanten op.”

“Dat is waar”, zegt Constance. “We raden wel altijd aan 
om het profiel Jeugd of Zorg te kiezen als je weet dat je in 
dat werkveld wilt gaan werken. De opleiding biedt je de 
mogelijkheid om je met je diploma te registeren als 
jeugdzorgwerker (SKJ) of als GGZ-agoog. Dat doen niet 
alle opleidingen. Met deze eindverklaring kun je meteen 
aan de slag als geregistreerd professional. Maar, dat 
kunnen onze afstudeerders sowieso. De banen liggen 
voor het oprapen.”

“Het voelt echt alsof je het samen doet. 
Samen met je medestudenten en de 
docenten”

Constance Debats (docent) 

en Judith Peukens (1e jaars student)

Judith: “Ik wil iets met mensen gaan doen, dat zeg ik al sinds de middelbare 

school. Een docent maakte mij enthousiast voor de mbo-opleiding 

Maatschappelijke Zorg. Die opleiding beviel zo goed dat ik verder wilde leren. 

Social Work was voor mij een gemakkelijke keuze. Mijn zus zit hier, dus ik ken 

de school al en het is lekker in de buurt.”

‘Docenten zien studenten 

als beginnende professionals’



Beste beslissing
Deze stage was de beste beslissing die ik had kunnen 
maken. Ik heb een enorme groei doorgemaakt bij YMCH. Ik 
heb veel nieuwe vrienden gemaakt, over de hele wereld. Ik 
ben al naar Amerika geweest om een vriendin op te zoeken 
die ik tijdens mijn stage heb leren kennen.”

In het derde jaar loop je het hele studiejaar stage, 
meestal bij één organisatie. Marlies heeft dat anders 
aangepakt. “Ik wilde heel graag naar het buitenland. 
Maar, omdat je meestal wel in Nederland gaat werken, 
is het verstandig om ook hier de praktijk goed te leren 
kennen. Dus, heb ik twee stages gelopen.”

Rol van professional
Marlies liep haar eerste stage bij Lyvia in Sittard. Een 
organisatie die studenten inzet om mensen in de buurt te 
ondersteunen. Marlies: “Het werk is heel divers. We helpen 
kinderen uit achterstandswijken met hun huiswerk en 
maken een praatje met eenzame ouderen. Mijn rol was het 
bewaken van de kwaliteit van ons werk en het begeleiden 
van andere stagiaires. Grappig, want ik heb hier mijn eerste 
stage ook gelopen. De vragen die ik twee jaar geleden had, 
beantwoordde ik nu voor de studenten die hier hun eerste 
stage lopen. Soms zie je bijvoorbeeld kinderen met 
beschimmeld brood in hun lunchtrommel. Wat doe je dan? 
Onze taak is dan om te zorgen dat de juiste mensen dit te 
weten komen. Ik werd echt in de rol van professional gezet. 
Doodeng, in het begin, maar het beviel steeds beter. Ik 
leerde steviger in mijn schoenen te staan.”

Echte uitdaging in Malta
In Malta begon de echte uitdaging voor Marlies. Ze heeft 
vijf maanden gewerkt bij de daklozenopvang YMCH. “Met 
deze stage wilde ik ontdekken hoe de daklozenopvang 
werkt en of ik het werk aankon. Het was best een heftige 
omgeving. Er waren wel eens ruzies of mensen volgden de 
regels niet. Zo was drank- en drugsgebruik niet toegestaan, 
maar je ziet wel eens iets wat niet door de beugel kan. Wat 
doe je dan? De eerste weken durfde ik niet veel, maar na 
een tijdje loop je gewoon met een blaastest naar mensen 
toe en bemiddel je ruzies. Ik begeleidde ook een dakloze 
man uit Ghana, een vluchteling. Hij werkte heel hard, vaak 
60 uur in de week, maar hij kreeg niet altijd betaald. Dat 
gebeurt helaas vaak in Malta, vooral bij vluchtelingen. 
Samen hebben we een betere baan voor hem gevonden.

Gesprekstechnieken
Ik heb heel veel gehad aan de gesprektechniektrainingen 
op school. Dat merkte ik vooral bij de gesprekken met de 
bewoners. Je stelt eerst vragen om de verbinding te maken 
en het vertrouwen op te bouwen. Daarna kun je met de 
juiste vragen achterhalen waar iemand hulp bij nodig heeft. 
Ook de taakgerichte manier van begeleiden, waar we 
tijdens de studie mee werken, kon ik goed toepassen. 
Bijvoorbeeld in de zoektocht naar die nieuwe baan. Die deel 
ik dan op in kleine taken. Er zijn taken waar ik verantwoor-
delijk ben, maar ook taken voor hem, zoals het updaten van 
zijn cv.

Noëlle loopt haar derdejaarsstage bij LEVANTOgroep. 
LEVANTOgroep biedt zorg en opvang in Midden en 
Zuid-Limburg op het gebied van geestelijke gezond-
heidszorg. Noëlle werkt op een woongroep voor mensen 
met psychische problemen en/of verslavingsproblemen. 

Diversiteit is het allerleukste
Noëlle vertelt: “In het huis waar ik werk wonen 20 mensen 
in de leeftijd van 18 tot 75 jaar. Heel divers dus, en ze 
hebben ook allemaal hun eigen hulpvragen. Juist die 
diversiteit vind ik het allerleukste. Ik vind het belangrijk om 
iemand echt te leren kennen, los van diagnoses en dossiers, 
en ze te helpen om in hun eigen kracht te zetten. De 
persoonlijke groei die ik zie bij mijn eigen cliënten, hoe klein 
soms ook, geeft mij voldoening.’’

Coffeeshop
Naast de dagelijkse zorg voor de hele groep, begeleidt 
Noëlle ook eigen cliënten. “Ik begeleid bijvoorbeeld een 
cliënt die verslaafd is aan drugs. Hij is altijd bezig om aan 
geld te komen. Ook door middel van diefstal. En het is ook 
nog eens iemand die vaak gepakt wordt. Dan ga ik met 
hem mee naar de rechtbank. Ik ben ook in gesprek met zijn 
bewindvoerder. De bewindvoerder is de persoon die door 
de rechter is aangesteld om het geld van mijn cliënt te 
beheren. Mijn cliënt wil meer geld, maar, als je hem teveel 
geld geeft, dan raakt hij van de rails en kunnen we hem in 
een coffeeshop in Maastricht ophalen. Ik kijk samen met de 

bewindvoerder wat mogelijk is, zodat mijn cliënt tevreden 
is, maar het niet ten koste gaat van zijn veiligheid.”

Eigen initiatief
Ruimte voor eigen inbreng is belangrijk voor Noëlle in haar 
werk. “Ik zet graag een extra stap in de dingen die ik doe. 
En dat kan bij LEVANTOgroep. Ik heb zelf het initiatief 
genomen om activiteiten te bedenken en organiseren, waar 
bewoners iets van kunnen leren of ter ontspanning en die 
goed zijn voor het groepsgevoel. In het verleden pakten 
activiteiten niet altijd goed uit. Soms moest je de drugs van 
tafel pakken.” 

Persoonlijke leerdoelen
Tijdens je stage bepaal je zelf je persoonlijke leerdoelen . 
Noëlle: “Het begrenzen van gedrag is mijn leerdoel. In onze 
groep was er bijvoorbeeld wel eens sprake van verbale 
agressie. Wanneer kan iets niet door de beugel? Ik heb echt 
geleerd, ook met behulp van mijn team, hoe en wanneer 
daar grenzen aan te stellen.

Veel om uit te kiezen
Wat ik na mijn studie ga doen? Ik weet het nog niet. Er zijn 
zoveel interessante banen en richtingen om uit te kiezen. 
Misschien ga ik verder studeren. Ik heb gelukkig nog even 
tijd om daar over na te denken!”

“Ik heb vijf maanden gewerkt 
bij de daklozenopvang in Malta”
Marlies Mengham, 3e jaars stage

“De persoonlijke groei die ik bij 
mijn cliënten zie, geeft mij voldoening”



09.30 - 10.00

10.00 - 10.30

10.30 - 11.00

11.00 - 11.30

11.30 - 12.00

12.00 - 12.30

12.30 - 13.00

13.00 - 13.30

13.30 - 14.00

Ma
Op maandag pakt Julian de trein naar 
Heerlen. Daar volgt hij zijn minor ‘Nat-
uur van de mens’. “We leren hier bijvo-
orbeeld hoe drugsverslaving werkt. 
Met mijn groepje verdiep ik me in 
geestverruimende middelen, zoals 
truffels, en het effect ervan op je 
hersenen. We moeten vandaag een 
presentatie geven. Voor de les begint, 
bereiden we dit nog even voor. Na de 
les ga ik met de trein weer naar huis.” 
Julian woont in Sittard samen met zijn 
vriendin. Na het eten wandelen ze nog 
een rondje door de stad. 

Di
De les van de minor is uitgevallen, 
want de docent is ziek. Julian heeft dus 
extra tijd om aan zijn scriptie te 
werken. “Ik schrijf mijn scriptie voor de 
organisatie MET ggz . MET ggz 
begeleidt en behandelt mensen met 
psychische klachten in Limburg. Ik heb 
hier mijn derdejaarsstage gelopen en 
na mijn stage boden ze me meteen 
een baan aan. Ik werk er dus ook al. 
Mijn afstudeerwerkstuk gaat over 
positieve gezondheid. Een hot topic. 
Gezondheid is meer dan alleen wel of 
niet ziek zijn. Het gaat bijvoorbeeld 
ook over genieten van het leven en 
fijne contacten hebben met anderen. 
Ik onderzoek hoe dat in de behandel-
trajecten van MET ggz doorgevoerd 
kan worden.” Julian werkt graag in de 
bieb in Sittard. “Op de bovenste ver-
dieping is er een afdeling speciaal voor 

Zuyd. Een heerlijke plek om 
ongestoord te kunnen werken! 
Tussendoor loop ik even naar Coffee 
Mundo voor een koffietje.”

Wo
Julian heeft een afspraak met zijn 
leiding gevende over zijn vervolgstudie. 
Na Social Work gaat hij, naast zijn 
werk bij MET ggz, in deeltijd 
Verpleegkunde studeren. Julian wil de 
stap maken van begeleider naar 
behandelaar. “Ik heb nog wel 
getwijfeld tussen Psychologie en 
Verpleegkunde, maar het is moeilijk 
om met de opleiding Social Work een 
master Psychologie te doen. Je moet 
dan eerst een pre-master volgen en 
dat kan niet op veel plekken. 
Bovendien biedt Verpleegkunde een 
deeltijdopleiding, daarom kies ik voor 
deze studie. Het is een sterke 
combinatie met Social Work. In de 
zorg wordt vaak alleen met een 
medische bril naar klachten gekeken. 
Als social worker kijk je verder en werk 
je “empowerend”. Wat speelt er in de 
omgeving? Hoe zit iemand in zijn vel? 
Je zet mensen in hun eigen kracht. En 
daar is, juist in de medische wereld, 
steeds meer vraag naar.”
Julian is ook verbonden als student-lid 
aan het lectoraat sociale integratie. 
Op woensdagmiddag gaat hij naar een 
bijeenkomst. “We zijn nu bezig met 
een onderzoek over jongens die jong 
vader worden en wat voor invloed dat 
heeft op hun leven. Ik help met het 
uitwerken van de interviews.”

De week van

Julian Brouwens
4e jaars

Do
In de ochtend gaat Julian naar school 
voor zijn afstudeerkring. “Samen met 
onze afstudeercoach bekijken we 
elkaars afstudeerwerkstukken. Het is 
heel leerzaam om verslagen van 
anderen te zien en te oefenen met het 
geven van feedback.” Julian heeft tijd 
over, dus hij plant een huisbezoek in 
bij een cliënt in Beek. “Bij deze client 
kom ik twee keer in de week. Door 
depressies heeft deze man jaren niet 
gewerkt. Hij is net begonnen met een 
nieuwe baan. Een ingrijpende 
verandering. Ik ga even kijken hoe dat 
gaat en of hij nog hulp nodig heeft. Bij 
MET ggz kan ik mijn tijd flexibel 
indelen, dat is heel fijn.”

Vr
Julian werkt op zaterdag en zondag, 
dus de vrijdag houdt hij graag vrij. “Ik 
werk een paar uurtjes aan mijn af-
studeerwerkstuk en ga ‘s avonds met 
vrienden naar de film. Leuk detail: de 
bioscoop is in hetzelfde gebouw als de 
opleiding. Waar ik overdag een college 
volg, kijk ik ’s avonds een film!”

Za
Op zaterdag begint de dag met een 
bezoekje aan de markt in Sittard voor 
de wekelijkse boodschappen. Na de 
lunch pakt Julian de trein naar Roer-
mond. “Mijn avonddienst begint om 
15.00 uur. Ik werk op een woongroep. 
We begeleiden een hele diverse groep 
mensen van 20 tot 80 jaar. Ik begin 
altijd met een overdracht. Hoe gaat 
het met iedereen? Zijn er nog bijzon-
derheden? Dan maak ik met cliënten 
individueel een praatje en kijk ik waar 
iemand hulp bij nodig heeft. Ik vind 
het heel leuk dat je bij mensen in de 
thuisomgeving komt en nauw betrok-
ken bent. Echt een goed contact op-
bouwen, daar krijg ik energie van.” 

Julian zit in laatste jaar van de opleiding Social Work 

met als uitstroomrichting Zorg. “Ik zit nu in het 

tweede blok en dat is heel relaxed. Ik volg nu 

gedurende tien weken een minor en ben daarnaast 

bezig met mijn afstudeerwerkstuk.” 



Maël heeft in 2018 zijn Social Work diploma behaald. Zelf 
een baan zoeken was niet nodig. Hij kon direct aan de 
slag als jongerenwerker en jongerencoach bij Stichting 
Welkom, een jongerencentrum in Roermond.

Iedereen heeft talent
Maël: “Bij Stichting Welkom komen jongeren om te chillen. 
Ze hoeven niks. Voor ons is het een visvijver om te ontdek-
ken welke problemen er spelen en wat jongeren nodig 
hebben. We organiseren van alles, zoals een voetbaltoer-
nooi of een paintballmiddag. Nu loopt er een project om 
criminaliteit te voorkomen. We nodigen gastsprekers uit 
om in gesprek te gaan met de jongeren. Voor dit project is 
één van sprekers Jonathan Martinez van Stichting Waar-
heid. Jonathan heeft zelf een heel verleden in de criminali-
teit en hij heeft ook meerdere malen vastgezeten, zelfs een 
tijd onschuldig. Jongeren luisteren ademloos naar zijn 
verhalen. 

Ik doe dit werk om jongeren iets te leren. Dat is ook 
waarom ik voor de opleiding Social Work heb gekozen. 
Jongeren die bij ons komen, staan vaak al met 3-0 achter 
door de omgeving waar ze uitkomen. Maar iedereen heeft 
talent en ik wil ze helpen om dat te ontdekken en er ook 
echt iets mee te doen. 

Succesverhaal
Eén van mijn eerst cliënten was een jongen van 21. Hij zei 
niks, wilde niks en deed niks. Hij zat in isolement op zijn 
kamer en dreigde door zijn moeder uit huis gezet te 
worden. Ik heb heel langzaam een band met hem opge-
bouwd. Laten zien dat ik hem begreep. Samen hebben we 
werk en een woning gevonden en hij is zelfs gestart met 
een opleiding. Dat was echt een succesverhaal voor mij. “

Van student naar professional
De overgang van student naar professional vond Maël chill. 
“Omdat ik mijn derdejaarsstage bij Stichting Wel.kom heb 
gelopen, wist ik al hoe alles zat. Inwerken was niet nodig. 
Dat stagejaar vond ik geweldig. Ik heb daar zoveel geleerd, 
vooral hoe je gesprekken aangaat. Ook aan de lessen 
communicatieve vaardigheden op school heb ik oprecht 
veel gehad. Ik had tijdens gesprekken soms zoveel vragen in 
mijn hoofd zitten, dat ik een black-out kreeg. Fabienne, 
mijn docent, heeft mij hier heel erg bij geholpen. 

Tijdens de studie word je doodgegooid met reflectie. Je 
leert jezelf echt kennen. En dat is goed, want reflecteren is 
één van de belangrijkste dingen die je als professional moet 
doen en kunnen. Nu, in het werkveld, reflecteer ik alleen 
maar. Wat ik tijdens de opleiding heb geleerd, draagt nog 
steeds bij aan hoe ik het werk nu doe.  

De volgende stap
Ik ga me de komende tijd meer bemoeien met het inhoude-
lijke werk van het team. We hebben een nieuw team met 
onervaren mensen en dat wil ik, samen met de manager, 
naar een hoger niveau brengen. Ze kunnen bij mij terecht 
met vragen, casussen of als ze vastlopen. Ook ga ik mij 
bijscholen met de studie Leefstijlcoach. Of ik het ga 
toepassen als jongerenwerker of er helemaal iets anders 
mee ga doen, dat weet ik nog niet.”

Werken in de jeugdbescherming 
Joyce is na haar afstuderen in 2001 bij Bureau Jeugdzorg 
gaan werken als gezinsvoogd. “Als gezinsvoogd begint je 
werk, zodra je de rechtbank verlaat en een kinderrechter 
heeft vastgesteld dat de ontwikkeling van een kind in 
gevaar is. Je bent er echt voor het kind, maar je helpt ook de 
ouders bij de opvoeding. Ouders en jongeren zitten vaak 
niet te wachten op jouw hulp. Het is gedwongen hulpverle-
ning. Het is dan echt de uitdaging om aansluiting te vinden, 
ondanks die weerstand.”

Bewuste keuze
Joyce heeft vwo gedaan en bewust gekozen voor een 
hbo-opleiding. “Die keuze heeft me zoveel gebracht, omdat 
je heel praktijkgericht bezig bent. Ik werk veel met universi-
tair opgeleide mensen en zij missen vaak de aansluiting 
met het echte werkveld. Je kunt bedenken hoe je iets op 
papier zet, maar in de praktijk werkt het vaak anders. 
Vooral de stages hebben me veel geholpen. Deze waren 
altijd bonuspunten bij sollicitaties, omdat je zoveel 
praktijkervaring meeneemt. Ook van de groepsopdrachten 
leer je heel veel. Je bent continu bezig met samenwerken, 
afspraken maken en rapporteren. Daar heb je in je werk 
heel veel aan. Als je de opleiding verlaat, voel je je al een 
professional. De overgang naar het werkende leven ging 
voor mij heel soepel.”

“Als je echt die connectie 
weet te maken, 
dat is waanzinnig!”

Gedragswetenschapper
Joyce heeft na haar afstuderen de universitaire opleiding 
Gezondheidswetenschappen gedaan en maakte de stap 
naar gedragswetenschapper in het speciaal onderwijs. “In 
die rol heb je gesprekken met jongeren en ouders, maar je 
kijkt verder, naar het hele plaatje. Wat speelt er in de klas? 
Hoe gaat het thuis? Samen met andere professionals maak 
je een plan om tot de beste zorg voor een cliënt te komen.”

Pootjes uit de klei
De verschillende niveaus die je leert kennen tijdens de 
studie, van het werken met cliënten, het analyseren van 
processen en het maken van beleid, heeft Joyce tijdens haar 
carrière allemaal doorlopen. Ze werkt nu als projectleider 
en implementatieleider binnen het sociaal domein bij de 
gemeente Maastricht. “Voor het eerst met de pootjes uit de 
klei. Ik werk aan een project waarmee we de veerkracht 
van onze inwoners willen vergroten. Binnen de gemeente 
zijn we gewend om te denken in problemen. Wat gaat mis? 
Wat kan er niet? Nu draaien we dat om en kijken naar wat 
wél kan. Elk mens heeft verborgen talenten en krachten. 
Hoe kunnen we die aanspreken? Hoe geef je de juiste 
steun? Eerst maakte ik verschil voor jongeren en gezinnen. 
Nu maak ik impact op de hele regio. Dat vind ik heel leuk!”

Jouw waarde als Social Worker
“Als je de opleiding hebt afgerond, dan ben je in staat om 
echt contact te maken met mensen. Je kijkt breder dan 
alleen naar het probleem. En dat is belangrijk, want er is 
meer dan gedrag. Als social worker ga je de ‘vraag achter de 
vraag’ ontdekken. En als je dan die connectie met een cliënt 
weet te maken, dat is waanzinnig! Je betekent dan echt iets 
voor iemand.”

“De overgang 
van student 
naar professional 
was chill”

Joyce 
Pellgrom
Alumnus

Mael Peijls
Alumnus



Meer weten?
Wil je meer weten over toelatingseisen, aanmelding, kosten
en het studieprogramma? Wil je een open dag bezoeken of
komen proefstuderen? Bekijk onze website www.zuyd.nl/
socialwork.

Toelating
Je wordt toegelaten tot de opleiding als je in het bezit bent
van een diploma havo, vwo of mbo niveau 4. Voldoe je niet
aan de toelatingseisen en ben je 21 jaar of ouder, dan kun je
een 21+ toelatingsonderzoek doen.

Aanmelding
Je kunt je vanaf 1 oktober aanmelden voor deze opleiding
op www.studielink.nl. Meld je bij voorkeur aan vóór 1 mei.
Nadat je aanmelding is verwerkt, krijg je een uitnodiging
voor een studiekeuzecheck.

Start van de opleiding
De opleiding Social Work start elk jaar in september. 

Introductie
In de eerste week is er een introductie waarbij je je eigen
groep leert kennen, toegang krijgt tot allerlei interne
systemen en er is uiteraard een gezellig evenement. Houd
er dus rekening mee bij het inplannen van je vakantie. 

Kosten
Naast het collegegeld moet je ook rekening houden met
extra kosten voor boeken en leermiddelen. In het eerste
jaar is dat ongeveer €300. In de volgende studiejaren is dit
bedrag lager, omdat een aantal boeken en andere les-
materialen de hele opleiding meegaan. Daarnaast is het 
handig om een laptop aan te schaffen. 

Werkend leren
Je kunt Social Work ook als deeltijdopleiding volgen,
zodat je de studie kunt combineren met je werk. De
studieduur is afhankelijk van je praktijkervaring.
Ga voor meer informatie naar www.zuydprofessional.nl.

Volg ons op Facebook
www.facebook.com/swzuyd
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