
Social Work Voltijd
opbouw jaar 1

- Deelopdracht 1 
socialisatie, 
ontwikkelingspsychologie 
(verslag, cijfer 40%) grens 
5,5
- Deelopdracht 2 
psychologie, methodisch 
handelen (MC, cijfer 
(40%) grens 5,5
- Creatief agogisch 1 
(opdracht, cijfer 10%) 
compensatie (grens 4)
- Creatief agogisch 2 
(opdracht, cijfer 10%) 
compensatie (grens 4)
- Gespreksvaardigheden  
(assessment, v/o) 
compensatie

 10 ECT

Semester
1

Creatief agogisch II
Inhoud
Audiovisuele vorming

Competenties
1, 2

Toets
Vorm: opdracht (cijfer 10%),
compensatie

Studentcoaching
Inhoud
Studentcoaching is gericht op het 
formuleren van, werken aan en evalueren 

van doelen op het gebied van 
studievaardigheden en handelen als 
aankomend sociaal werker in jouw 
opleidings-, praktijk en persoonlijke 
contexten. 

Boeken
Op weg naar...De complete professional

Competenties
1, 2, 3, 4, 5, 6

Loop 4: Wij maken 
impact!
In deze loop agendeer je 
een maatschappelijke 
kwestie door het lanceren 
van jullie ‘Online 
reportage’. Deze 
onderbouw je met een 
theoretische toelichting. 
Een sociaal werker wil na 
het signaleren en 
agenderen weten of een 
interventie impact maakt. 
In loop 4 ga je stilstaan bij 
de impact die jij hebt 
gemaakt op anderen én op 
jezelf. Je sluit deze loop 
daarom af met de toets 'De 
Nabeschouwing'.

Loop 3: Wat willen 
agenderen? 
Een sociaal werker kan 
signalen agenderen bij 
belanghebbenden. 
Agenderen is het aan de 
orde stellen van een 
(maatschappelijke) 
kwestie. In loop 3 ga je 
signalen verder uitwerken 
en toewerken naar het 
agenderen van een 
kwestie. In deze loop ga je 
uitvoeren wat in het Plan 
van Aanpak staat 
geformuleerd. Op deze 
manier werk je toe naar de 
toetsopdracht 'Online 
Reportage'.

Loop 2: Wat signaleren 
we? 
Loop 2 staat in het teken 
van leren signaleren op 
meso- en macroniveau. 
Signaleren betekent het 
opvangen van 
gebeurtenissen en 
maatschappelijke 
ontwikkelingen die een 
negatieve of positieve 
weerslag kunnen hebben 
op burgers en/of 
professionals.
Daarnaast leer je hoe je op 
creatieve wijze een Plan 
van Aanpak voor een 
project kan opstellen en 
hoe je daar in kan 
samenwerken met 
medestudenten. Dit is je 
voorwerk in 
groepsverband voor de 
uiteindelijke toets opdracht 
‘Online Reportage’.

Loop 1: Wat is de sociale 
agenda?
Om als sociaal werker bij te 
dragen aan sociale 
verandering in een 
samenleving, buurt of 
gemeenschap, ga je 
bijdragen aan de Sociale 
Agenda. In loop 1 maak je 
kennis met de missie en 
visie van de Sociale Agenda 
en de vijf thema's: lokale 
democratie en 
mensenrechten, groene 
duurzaamheid, ruimte 
voor jeugd en kinderen, 
bestaanszekerheid en 
sociale inclusie.
De loop wordt afgerond 
met het maken van de 
feedforward opdracht 
'Mijn Buurt'.

Beschrijving semester 1:
Om bij te kunnen dragen 
als sociaal werker leer je bij 
de Sociale Agenda 
interventies te plegen op 
meso-en macroniveau. 
Deze interventies hebben 
als doel om verandering en 
ontwikkeling op gang te 
brengen op het gebied van 
organisaties, 
gemeenschappen en op 
politiek- en beleidsterrein 
(Thomas et al., 2016). Je 
leert bij de Sociale Agenda 
hoe je positieve en 
negatieve ontwikkelingen 
signaleert, in kaart brengt 
en agendeert bij derden 
waardoor je opkomt voor 
de belangen van een 
gemeenschap of groep 
mensen.

Sociale Agenda
Inhoud
Eerste kennismaking met 
thema’s en praktijkgericht 
onderzoek vanuit 
sociologisch en 
mensenrechtenperspectief.

    Boeken
    Praktijkboek sociologie

    Competenties
    1, 3, 4

    Toets
    Online reportage:       
groepsopdracht (70%), 
individueel verslag (30%)

Loop 2: Hoe handel ik in de praktijk? 

In deze deelopdracht ga je leren hoe je vanuit verschillende 
psychologische stromingen naar casussen kunt kijken uit de praktijk 
en hoe je op methodische wijze kunt handelen als sociaal werker in 
jouw eigen praktijk. 

Boeken
Psychologie met MyLab NL toegangscode, Een Praktijkgerichte 
benadering voor Sociaal Werk

Competenties
2

Toets
Deelopdracht 2 
Vorm: MC (cijfer 40%)

Loop 1: Wie ben ik? 

In de deelopdracht kijk je vanuit ontwikkelings-
psychologische concepten wat er bekend is over de vorming van 
identiteit en socialisatie. Vervolgens koppel je dit aan je eigen 
ontwikkeling en denkt na over hoe je je hebt ontwikkeld tot de 
persoon die je nu bent. 

Boeken
Praktijkgerichte ontwikkelingspsychologie

Competenties
4, 5

Toets
Deelopdracht 1
Vorm: verslag (cijfer 40%)

Profiel
Inhoud
Socialisatie, 
ontwikkelingspsychologie, 
diversiteit, psychologie, 
methodisch handelen

Toets
Integrale opdracht
Vorm: ontwikkelverslag (cijfer)

Creatief 
agogisch
Bij de creatief agogische vakken, 
sport en spel, drama, 
beeldende vormen en 
audiovisuele vormen leer je op 
methodische wijze de creatieve 
vaardigheden in te zetten voor 
je cliënt of bij een belangrijk 
maatschappelijk vraagstuk. 
Deze vaardigheden leer je bij 
het vak zelf en kun je ook 
inzetten bij de deelopdrachten 
van het profielonderwijs en bij 
de opdrachten voor sociale 
agenda. Je sluit deze loop 
daarom af met de toets 'De 
Nabeschouwing'.

Creatief agogisch I 
Inhoud
Sport & Spel

Competenties
1, 2

Toets
Vorm: opdracht (cijfer 10%), 
compensatie

Semester
2

Creatief agogisch IV
Inhoud
Beeldende vorming

Competenties
1, 2

Toets
Vorm: opdracht (cijfer 10%)

Studentcoaching
Inhoud
Studentcoaching is gericht op het 
formuleren van, werken aan en evalueren 

van doelen op het gebied van 
studievaardigheden en handelen als 
aankomend sociaal werker in jouw 
opleidings-, praktijk en persoonlijke 
contexten. 

Boeken
Op weg naar...De complete professional

Competenties
1, 2, 3, 4, 5, 6

Loop 4: Wij maken 
impact!
Het is nu tijd om de data te 
verzamelen en deze 
vervolgens te analyseren. 
In de verschillende 
bijeenkomsten leer je hoe 
je dit moet doen.

Loop 5: Dit hebben wij 
ontdekt!
Dit semester sluit je af met 
het presenteren van jouw 
data in een werkveldcon-
ferentie door het geven 
van een posterpresentatie 
en lever je een 
onderzoeksverslag in. 
Daarnaast evalueer je 
individueel op het 
onderzoek- en 
samenwerkingsproces. 

Loop 3: Hoe gaan we op 
onderzoek uit? 
In deze loop evalueer je in 
bijzijn van je docent de 
samenwerking tussen jou 
en je medestudenten tot 
dan toe. Ook komen de 
onderwerpen kwalitatieve 
onderzoeksmethoden en 
het selecteren van 
deelnemers aan bod. Met 
deze informatie stel je een 
onderzoeksopzet op. 

Loop 2: Wat willen wij 
ontdekken?
In loop 2 staat de opzet 
van het onderzoek 
centraal. Je maakt de keuze 
voor een thema, 
analyseren dit op drie 
niveaus in een 
themaverkenning en 
formuleren een 
doelstelling en 
onderzoeksvragen.
De loop wordt afgerond 
met het maken van de 
feedforward opdracht 'De 
themaverkenning'.

Loop 1: Waar zijn we 
nieuwsgierig naar?
In deze loop maak je 
kennis met kwalitatief en 
kwantitatief onderzoek. 
In de eerste weken werk je 
aan het internationale 
project MyCityYourCity. 
Vervolgens start je met de 
kwalitatieve onderzoeks-
cyslus en vergaren van je 
inzichten in wat kwalitatief 
goede bronnen zijn. 

Beschrijving semester 1:
Een volgende stap in de 
Sociale Agenda is hoe het 
doen van onderzoek je kan 
helpen om verhalen van 
mensen te verzamelen en 
te analyseren om 
zodoende meer kennis te 
vergaren. In deze module 
ga je, geïnspireerd door 
theorie en praktijkvoor-
beelden passend bij het 
gekozen kernthema, een 
volledig onderzoeksproces 
in vereenvoudigde vorm 
doorlopen. Je werkt hierbij 
toe naar een 
posterpresentatie tijdens 
een werkveldconferentie 
aan het eind van het 
semester.

Sociale Agenda
Inhoud
Onderzoek thema 
specifieke inhoud

    Boeken
    Spelregels van 
praktijkgericht onderzoek

    Competenties
    2, 5, 6

    Toets
    Posterpresentatie en 
onderzoeksverslag: 
groepsopdracht (70%), 
individueel verslag (30%), 
grens 5,5

Loop 4: Keuzevak; methodisch 
handelen met een specifieke doelgroep of 
problematiek

Tijdens deze deelopdracht maak je een keuze voor 
een thema. In het keuzevak zal er ingezoomd 
worden op dit specifieke thema en zullen 
verschillende manieren van (methodisch) handelen 
in de praktijk besproken worden, al dan niet gericht 
op een specifieke doelgroep.  

Boeken
Verschillende boeken / literatuur

Competenties
2

Toets
Deelopdracht 4
Vorm: verschillende toetsvormen (cijfer 26,7%), 
grens 5,5

Loop 3: Social Impact / Groepsdynamica 

Tijdens deze deelopdracht ga je inzoomen op 
jouw praktijkactiviteit(en): Welke bijdrage lever je 
nu daadwerkelijk? Wat probeer je met de activiteit 
te bereiken? Sluit het wel aan bij de behoefte van 
de doelgroep?

Er wordt in dit programma daarnaast aandacht 
besteed aan welke processen er plaatsvinden in 
groepsdynamica.

Boeken
Groepsdynamica: werken in en met groepen

Competenties
2, 3, 4

Toets
Deelopdracht 3
Vorm: verslag (cijfer 26,7%), grens 5,5

Profiel
Inhoud
Groepsdynamica, sociaal 
ondernemerschap, 
keuzevak, dilemma 
uitwerking & doelgroep 
uitwerking

Toets
Integrale opdracht
Vorm: ontwikkelverslag (cijfer)

Creatief 
agogisch
Bij de creatief agogische vakken, 
sport en spel, drama, 
beeldende vormen en 
audiovisuele vormen leer je op 
methodische wijze de creatieve 
vaardigheden in te zetten voor 
je cliënt of bij een belangrijk 
maatschappelijk vraagstuk. 
Deze vaardigheden leer je bij 
het vak zelf en kun je ook 
inzetten bij de deelopdrachten 
van het profielonderwijs en bij 
de opdrachten voor sociale 
agenda. Je sluit deze loop 
daarom af met de toets 'De 
Nabeschouwing'.

Creatief agogisch III 
Inhoud
Drama

Competenties
1, 2

Toets
Vorm: opdracht (cijfer 10%)

Lorem ipsum

Loop 5: Wat is mijn visie op de praktijk?

In deze deelopdracht wordt er aandacht besteed 
aan dilemma’s in de begeleiding en ondersteuning 
die een sociaal werker kan geven. Je kiest een 
dilemma en schrijft hierover een essay waarbij 
aandacht wordt besteed aan de micro-, meso- en 
macrofactoren die van invloed zijn op het dilemma.  

Boeken
Alle boeken (3 verplichte boeken)

Competenties
5, 6

Toets
Deelopdracht 5
Vorm: verslag (cijfer 26,7%)

Sociale Agenda in Beeld:
Online reportage
- Groepsopdracht 70%, 
grens 5,5
- Individueel verslag 30%, 
grens 5,5

10 ECT

- Integrale opdracht, 
cijfer
- Praktijkleren opdracht,  
v/o

 10 ECT

- Deelopdracht 3 
(groepsdynamica, sociaal 
ondernemersschap, 
verslag cijfer 26,7%) 
grens 5,5
- Deelopdracht 4 
(keuzevak verschillende 
toetsvormen , cijfer 
26,7%) grens 5,5
- Deelopdracht 5 
(dilemma uitwerking & 
doelgroepanalyse 
verslag, cijfer 26,7%) 
grens 5,5
- Creatief agogisch 3 
(opdracht, cijfer 10%) 
- Creatief agogisch 4 
(opdracht, cijfer 10%)

 10 ECT

Sociale Agenda Ontdek 
de Stad:
poster presentatie & 
onderzoeksverslag 
- Groepsopdracht 70% 
grens 5,5
- Individueel verslag 30% 
grens 5,5

10 ECT

- Ontwikkelverslag (cijfer) 
60% grens 5,5
- Praktijkleren (cijfer ) 
40% grens 5,5

 10 ECT

Training 
gespreks-
vaardigheden 
Reader 
gespreks-vaardigheden

Training 
gespreks-
vaardigheden 
Reader 
gespreksvaardigheden

Gespreksvaardigheden
Vorm: assesment (v/o)


