
Notitie: afronden studietraject 
CMV/MWD/SPH of overstappen SW 
2020-2024. 
 

Inleiding 
Tot 31 augustus 2024 mogen er studenten afstuderen bij de opleidingen CMV/MWD/SPH. Na deze 
datum kunnen er wettelijk bepaald geen studenten meer afstuderen bij deze opleidingen. Hierop zijn 
wettelijk geen individuele uitzonderingen mogelijk. Dit betekent dat inclusief het huidige studiejaar 
2020-2021 de opleidingen CMV/MWD/SPH nog maximaal vier studiejaren diploma’s kunnen afgeven. 
 
Studenten die op 31 augustus 2024 nog geen diploma behaald hebben en een bachelor diploma Social 
Work willen behalen, dienen over te stappen van de opleidingen CMV/MWD/SPH naar de 
bacheloropleiding Social Work.  
 
In de voorgestelde regelingen hebben we rekening gehouden met de volgende drie zaken.  
 

• Overeenkomst competenties, niveau en eindtermen SW/SPH/CMV/MWD 
De overeenkomsten in compententieclusters (kennis en vaardigheden tav 
agogisch/methodisch/dialogisch handelen op microniveau, kennis en vaardigheden tav 
interorganisationele samenwerking en professionele positionering (mesoniveau), kennis en 
vaardigheden tav bijdrage aan ontwikkeling van beroep, maatschappij en maatschappelijk debat 
(macroniveau)) maken neutrale overstap per volledig behaald studiejaar van uitfaserende opleidingen 
naar SW mogelijk.  
 

• Landelijke afspraken t.a.v. profilering 
In het Landelijk Opleidingsoverleg (LOO) SW is afgesproken dat alle studenten SW afstuderen als 
SW’er met een profiel. Waarbij tenminste 90 EC-punten in het profiel behaald zijn. Examencommissie 
heeft de ruimte om in uitzonderlijke situaties studenten zonder profiel af te laten studeren.  
 

• Studiesucces  
Voor het studiesucces van studenten vindt de opleiding het wenselijk om een eventuele overstap in 
een zo vroeg mogelijk stadium te organiseren. Binnen SW is deels andere voorkennis geactiveerd en is 
wellicht deels een andere stijl van studeren geëist. 
 
Bij studievertraging binnen de opleiding CMV/MWD/SPH en een (noodzakelijke) overstap naar de 
bachelor Social Work kan het zo zijn dat een deel van de behaalde studiepunten ‘wegvallen’ omdat zij 
niet omgezet kunnen worden in vrijstellingen binnen de bachelor Social Work. Dit heeft te maken met 
verschillen in curriculum opbouw. In eenheden van 30 EC en daarmee semesteromvang worden de 
vrijstellingen binnen Social Work toegekend.  
 
De opleiding adviseert studenten die studievertraging hebben opgelopen in sommige gevallen over te 
stappen naar de bacheloropleiding Social Work om hun zodoende een zo realistisch en studeerbaar 
mogelijk programma aan te bieden en zodoende de kans op studiesucces te vergroten. Bij de 
opleidingen CMV, MWD en SPH kan een student na augustus 2024 geen diploma meer behalen. Tot 
augustus 2024 kunnen er toetsmomenten van onderwijsprogramma’s CMV/MWD en SPH aangeboden 
worden. Het onderwijsaanbod stopt eerder volgens het volgende uitfaseringsschema: 



 

Studiejaar  Voor het laatst aangeboden 
onderwijsprogramma 

2018-2019 Propedeuseonderwijs CMV/MWD/SPH 

2019-2020 Hoofdfase jaar 1 (studiejaar 2) CMV/MWD/SPH 

2020-2021 Hoofdfase jaar 2 (studiejaar 3) CMV/MWD/SPH 
(voor SPH/MWD het laatste aanbod om het 
BPV/stage-onderwijs te kunnen volgen) 

2021-2022 Hoofdfase jaar 3 (studiejaar 4) CMV/MWD/SPH 
(het afstudeeronderwijs wordt voor het laatst 
aangeboden, minoronderwijs wordt ook na dit 
studiejaar nog aangeboden) 

2022-2023 Er wordt geen regulier onderwijs binnen de 
opleidingen CMV/MWD/SPH meer aangeboden.  

 

Overstapregeling en advies aan het einde van studiejaar 2020-2021 
 

Studiejaar 2019-2020 
De opleiding heeft aan het einde van studiejaar 2019-2020 studenten met een opgelopen 
studievertraging geadviseerd in het 2e studiejaar de overstap te maken naar de bacheloropleiding 
Social Work. Hierdoor konden deze studenten de studievertraging beperken tot maximaal een half 
jaar.  
 

Studiejaar 2020-2021 
De opleiding houdt er rekening mee dat er aan het einde van het studiejaar 2020-2021 studenten zijn 
die binnen de oude opleidingen (CMV/MWD/SPH) studievertraging hebben opgelopen. Het gaat om  
studenten die aan het einde van dit studiejaar nog geen 180 studiepunten hebben behaald en/of hun 
3e jaar stage/assessment 3e jaar niet succesvol hebben afgerond. 
 
De opleiding vindt het belangrijk om deze studenten goed voor te lichten over de mogelijkheden voor 
het voortzetten van hun studie bij de opleiding Social Work. Dit advies wordt aan sommige studenten 
gegeven, omdat het onderwijs van het 3e studiejaar niet meer verzorgd wordt binnen de uitfaserende 
opleiding en in 2021-2022 het laatste jaar is waarin het reguliere onderwijs uit het 4e studiejaar wordt 
gegeven. De opleiding heeft onderstaande studentpaden ontwikkeld om zodoende de kans op 
studiesucces bij studenten met opgelopen studievertraging te vergroten. In een aantal gevallen hoort 
daarbij het advies om over te stappen van de uitfaserende opleiding CMV/MWD/SPH naar de 
bacheloropleiding Social Work.  
 
Studentpaden inclusief overstapmogelijkheden einde studiejaar 2020-2021  
De opleiding wil studenten informeren en adviseren ten aanzien van de mogelijkheden om hun 
studietraject te vervolgen. De onderstaande opties tot continuering van de studie zijn bedoeld als 
richtlijn voor studenten. Natuurlijk kunnen er in individuele gevallen door de student andere keuzes 
gemaakt worden. Het advies is om dit in overleg te doen met hun studiebegeleider (SB-er/SLB-er) en  
eventueel ondersteunt door een conversiespecialist.  
 
 
 
 
 
 



Op het einde van Studiejaar 2020-2021  
 
Studievervolgvariant 1:  
 
Studenten die 165 EC of meer1 behaald hebben binnen CMV/MWD/SPH, kunnen de opleiding 
CMV/MWD/SPH continueren. De verwachting is dat een studievertraging van 15 EC in de loop van het 
vierde studiejaar in te halen is. Om de studievertraging te kunnen inhalen kan worden overwogen het 
volgen van een minor uit te stellen naar studiejaar 2022-2023. Ten alle tijden zou de prioriteit van 
studenten moeten liggen bij het volgen en behalen van onderwijs in de uitfaserende opleiding.  
Minoronderwijs kan tot augustus 2024 worden gevolgd en afgerond. 
 
Duur van het traject: 1 studiejaar. 

 
Studievervolgvariant 2a: Stage traject volledig doorlopen 
 
Studenten die 149 EC of meer behaald hebben binnen CMV/MWD/SPH, kunnen de opleiding 
CMV/MWD/SPH continueren, indien het onderwijs van het 3e jaar wel gevolgd is, maar de 
eindtoetsing van de beroepspraktijkvorming/stage niet behaald is. Studenten wordt geadviseerd in het 
1e semester van 2021-2022 te focussen op het inhalen van de achterstand, in het 2e semester het 
onderwijs van het vierde jaar te volgen en pas in studiejaar 2022-2023 de minor af te ronden. Het 
minoronderwijs kan tot augustus 2024 worden gevolgd en afgerond. 
 
Deze route geldt voor studenten die hun stage niet opnieuw hoeven te volgen, maar wel nog hun 
verslagen/assessments moeten herkansen. 
 
Duur van het traject: 1,5 studiejaar. 
 
Studievervolgvariant 2b: Stagetraject dient deels opnieuw doorlopen te worden. 
 
Studenten die 149 EC (of meer) hebben behaald, maar hun 3e jaars stage tussentijds hebben 
afgebroken waardoor er opnieuw stage gelopen moet worden gelopen, adviseren we over te stappen 
naar het 3e jaar van de bachelor Social Work.  
 
Hierbij moet de student tenminste 90 EC behalen in de vorm van 60 EC Profiel en 30 EC Sociale 
Agenda (vrijstelling aanvragen voor Minor). Doordat er vrijstelling kan worden aangevraagd voor de 
Minor in de opleiding SW, loopt de student geen extra studievertraging op. De studievertraging blijft, 
in geval van nominaal verder studeren, beperkt tot één semester. De student dient voor augustus 
2021 een profiel te kiezen voor het afstuderen in de opleiding Social Work. Voor informatie over deze 
keuze kan de student terecht op de pagina start studiejaar die vanaf 1 mei beschikbaar is via de A-Z 
lijst op MijnHvA. 
 
Duur van het traject: 1,5 studiejaar. 
 
 
 
 
 

 
1 De 165 EC zijn een getal bij benadering per student/opleidingstraject kan dit net anders ingevuld worden. De 
belangrijkste vraag die student met studiebegeleider dient te beantwoorden. Is er een studeerbaar programma 
voor de student waarin hij in 2021/2022 de openstaande programma’s herkanst en het 4e jaarprogramma 
behaald wordt. 



Studievervolgvariant 3: 
Studenten die tussen de  120 EC en 149 EC hebben behaald inclusief propedeuse kunnen overstappen 
naar het 3e jaar van de bachelor Social Work waarbij 90 EC behaald dient te worden in de vorm van 60 
EC Profiel deel A en B, 30 EC Sociale agenda en 30 EC via een minor.  
 
De student dient voor augustus 2021 een profiel te kiezen voor het afstuderen in de opleiding Social 
Work. Voor informatie over deze keuze kan de student terecht op de pagina start studiejaar die vanaf 
1 mei beschikbaar is via de A-Z lijst op MijnHvA. 
 
In het bijzondere geval dat de student ten behoeve van zijn studiesucces een vrijstelling op de minor 
wil en juist het onderwijs wil volgen van het 2e jaar van de bachelor Social Work kan dit bij de 
examencommissie in overleg met de studentcoach aangevraagd worden.  
 
Duur van het traject: 2 studiejaren 
 
Studievervolgvariant 5: 
Studenten die 90 EC tot 120 EC hebben behaald inclusief propedeuse kunnen overstappen naar jaar 2 
van bachelor Social Work met vrijstelling minor (vrije profiel keuze). 
 
Uitzonderingen en situaties waarin bovenstaande beschrijvingen niet volstaan: 
Wanneer een student een ander studievervolgtraject wil volgen dan bovenstaand beschreven, dient 
hij/zij hiertoe een verzoek in bij de examencommissie. In situaties waarin bovenstaande beschrijving 
niet in een studievervolgvariant voorziet neemt de student contact op met de SB-er van de 
uitfaserende opleiding. Gezamenlijk wordt een plan voor een studievervolgtraject opgesteld conform 
bovenstaande uitfaserings- en conversieschema, welke wordt voorgelegd ter goedkeuring aan de 
examencommissie.    
 
 
 
 



Op het einde van Studiejaar 2021-2022  
 
Gedurende het studiejaar 2021-2022 wordt het onderwijsprogramma van het 4e studiejaar van de 
opleidingen CMV/MWD/SPH voor het laatst aangeboden. Hierbij studeren de studenten nominaal af.  
 
De opleiding wil studenten informeren en adviseren over de mogelijke studievervolgvarianten indien 
zij gedurende het studiejaar 2021-2022 niet tot afstuderen komen.  
 
Studievervolgvariant 1:  
Student heeft nog slechts één afstudeeronderdeel van 30 EC van de opleiding CMV/MWD/SPH niet 
behaald en het bijbehorende onderwijs wel gevolgd. Advies: student continueert de opleiding 
CMV/MWD/SPH en maakt gebruik van de twee reguliere toets gelegenheden (en indien nodig een 
extra herkansing via de Examencommissie) van het afstudeerprogramma in studiejaar 2022-2023. 
 
Duur van het traject: half studiejaar. 
 
Studievervolgvariant 2: 
Student heeft ongeveer 60 EC aan programma’s nog niet behaald waarbij deze verdeeld zijn over 
meerdere studiejaren. Student wordt geadviseerd over te stappen naar de bachelor Social Work, 
vrijstellingen aan te vragen en profieldeel B en Sociale Agenda in de bachelor Social Work te behalen.  
 
Duur van het traject: een studiejaar. 
 
Studievervolgvariant 3: 
Bij meer dan 60 EC niet behaald zie overstap opties 2,3 & 4 van studiejaar 2020/2021. 
 
Duur van het traject: 1,5 studiejaar. 
 
 
Uitzonderingen en situaties waarin bovenstaande beschrijvingen niet volstaan: 
Wanneer een student een ander studievervolgtraject wil volgen dan bovenstaand beschreven, dient 
hij/zij hiertoe een verzoek in bij de Examencommissie. In situaties waarin bovenstaande beschrijving 
niet in een studievervolgvariant voorziet, neemt de student contact op met de conversiespecialist van 
de uitfaserende opleiding. Met de conversiespecialist wordt een plan voor een studievervolgtraject 
opgesteld conform bovenstaande uitfaserings- en conversieschema, welke wordt voorgelegd ter 
goedkeuring aan de examencommissie.    
 
 
 



Afspraken met Examencommissie rond om vrijstellingen. 
 
De opleidingen CMV/MWD/SPH hebben met de Examencommissie rond vrijstellingen verlenen het 
volgende afgesproken. Op individuele gronden kan de Examencommissie een andere afweging maken. 
 

• Vrijstellingen worden in principe gegeven in eenheden van 30 EC, waarmee dus steeds een 
heel semester aan vrijstellingen worden gegeven. De opleiding verwacht dat studenten die 
vanaf eind 2022 moeten overstappen allen in de eindfase van hun studie zijn en in een ver 
gevorderd stadium van het afstuderen zitten.  

 

• Indien het 3e studiejaar van de opleidingen CMV, MWD of SPH behaald is kan de student 
vrijstelling aanvragen voor de twee profielmodules in de afstudeerfase van bachelor Social 
Work (Profielmodule A en B). Het afstudeerprofiel SW wordt bepaald op basis van de 
praktijkcontext van het derde studiejaar. 
 

• Indien de student zijn 3e (praktijk)jaar nog niet behaald en afgerond heeft, maar wel zijn 
vierdejaars modules afgerond heeft, kan hij/zij vrijstelling aanvragen voor de module van de 
Sociale Agenda. De student dient voor augustus 2022 een profiel te kiezen voor 
Profielmodules A en/of B in de opleiding Social Work. Voor informatie over deze keuze kan de 
student terecht op de pagina start studiejaar die vanaf 1 mei 2022 beschikbaar is via de A-Z 
lijst op MijnHvA.



• Bijlage: Grafische weergave van studietrajecten bij vertraging op het einde van studiejaar 2020-2021 
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