
 

 

 

 

 

SIGNAALPROCEDURE 

BACHELOR SOCIAL WORK 
 

Social Work zet zich in om met elkaar een ‘learning community’ te zijn. Daartoe zetten 

docenten, studenten, het onderwijsbureau en het management zich dagelijks in om de 

opleiding Social Work, en de samenwerking met onderzoeks- en beroepenveld, te 

verbeteren. Het signaleren van verbeterpunten en kansen, en die op een constructieve wijze 

bespreekbaar maken, is onderdeel van ons professioneel handelen en maakt onderdeel uit 

van onze PDCA-cyclus. Dit geldt voor zowel positieve als negatieve signaleringen. Dus mocht 

je als student verbeterpunten signaleren, positieve verandering te weeg willen brengen naar 

aanleiding van goede ervaringen of je irriteren waarom zaken niet gaan zoals je graag zou 

willen, maak ze bespreekbaar.  

 

Hieronder beschrijven we de wijze waarop je verbeterpunten, kansen en mogelijke positieve 

veranderingen voor de opleiding het meest effectief bespreekbaar kunt maken. 
 

Signaal over een docent, inhoud van het onderwijs en andere onderwijs 

gerelateerde onderwerpen 

1. Wil je als student een signaal afgeven over een docent, inhoud van het onderwijs 

en/of andere onderwijs gerelateerde onderwerpen? Bespreek dit als eerste met de 

betreffende docent. 

2. Ben je er niet uitgekomen met de betreffende docent? Bespreek dan jouw signaal 

met de Portefeuillehouder Studentbinding* van jouw leerjaar en profiel. Jouw 

Studentcoach weet welke docent dit is.  
(NB. Heb je een signaal met betrekking tot een docent en is hij/zij ook Portefeuillehouder 

Studentbinding van jouw jaar en profiel, vraag hem of haar dan of een Portefeuillehouder 

Studentbinding uit een ander team kan aansluiten om mee te praten over jouw signaal.) 

3. De Portefeuillehouder Studentbinding bespreekt jouw signaal na het gesprek: 

a. Met het eigen team en de betreffende docent. Het team probeert het signaal 

op te lossen en voert, indien nodig, verbeterpunten door binnen het team, 

zodat het signaal niet nogmaals gegeven hoeft te worden. 

b. In het overleg tussen de Portefeuillehouders Studentbinding van alle teams. In 

dit overleg wordt besproken of dit signaal op andere plekken in de 

organisatie ook speelt en mogelijke eerder succesvolle oplossingen en of 

verbeterpunten in dit geval ook gebruikt kunnen worden. 

c. Met het opleidingsmanagement, indien het signaal complex is en oplossingen 

moeilijk voorhanden zijn of uiteenlopen. Het opleidingsmanagement denkt 

dan mee over mogelijke oplossingen. 

4. De Portefeuillehouder Studentbinding koppelt de wijze waarop het signaal is 

opgepakt en de verbeterpunten die zijn ingezet aan jou terug via e-mail.  



Signaal over een medestudent 

1. Wil je als student een signaal afgeven over een medestudent? Bespreek dit dan eerst 

met de student zelf. 

2. Ben je er niet uitgekomen met jouw medestudent? Bespreek dan jouw signaal met de 

Portefeuillehouder Studentbinding van jouw leerjaar en profiel. Jouw Studentcoach 

weet welke docent dit is.  

3. De Portefeuillehouder Studentbinding bespreekt jouw signaal na het gesprek: 

a. In een gesprek met jou en de medestudent en neemt hierin de rol van 

mediator op zich.  

b. (Indien nodig) na bovenstaand gesprek nog met het eigen team, jouw 

studentcoach en medestudent. Alle betrokkenen proberen het signaal op te 

lossen en ervoor te zorgen dat het signaal niet nogmaals afgegeven hoeft te 

worden. 

c. In het overleg tussen de Portefeuillehouders Studentbinding van alle teams. In 

dit overleg wordt besproken of dit signaal op andere plekken in de 

organisatie ook speelt en mogelijke eerder succesvolle oplossingen en 

verbeterpunten in dit geval ook gebruikt kunnen worden. 

d. Met het opleidingsmanagement, indien het signaal complex is en oplossingen 

moeilijk voorhanden zijn of uiteenlopen. Het opleidingsmanagement denkt 

dan mee over mogelijke oplossingen. 

4. De Portefeuillehouder Studentbinding koppelt de wijze waarop het signaal is 

opgepakt en de verbeterpunten die, indien nodig, zijn ingezet terug met jou via e-

mail en, indien daar behoefte aan is, in een gesprek.  

Signaal over de opleiding Social Work 

1. Heb je een signaal dat overstijgend is, dus meerdere onderdelen van de opleiding 

beslaat, bespreek jouw signaal dan direct met de Portefeuillehouder Studentbinding 

van jouw jaar en profiel. Jouw Studentcoach weet welke docent dit is.  

2. De Portefeuillehouder Studentbinding bespreekt jouw signaal na het gesprek: 

a. Met het eigen team, als het signaal alleen over jouw profiel en jaar gaat. Het 

team probeert het signaal op te lossen en voert, indien nodig, verbeterpunten 

door binnen het team, zodat het signaal niet nogmaals afgegeven hoeft te 

worden. 

b. Met de ondersteunende Kernteams als het bijvoorbeeld gaat over 

organisatorische punten zoals logistiek en communicatie. Ook hier worden 

verbeterpunten doorgevoerd indien nodig. 

c. Met de Portefeuillehouders Studentbinding van de profielen uit jouw jaar. Zij 

proberen het signaal op te lossen en voeren, indien nodig, verbeterpunten 

door binnen jouw jaar zodat het signaal niet nogmaals afgegeven hoeft te 

worden.  

d. Met het opleidingsmanagement, indien het signaal complex is en oplossingen 

moeilijk voorhanden zijn of uiteenlopen. Het opleidingsmanagement denkt 

dan mee over mogelijke oplossingen. 



3. De Portefeuillehouder Studentbinding koppelt de wijze waarop het signaal is 

opgepakt en de verbeterpunten die, indien nodig, zijn ingezet terug met jou via e-

mail.  

Vragen? Stuur een e-mail naar info-sw@hva.nl.  

 

 

*Binnen de organisatie van de Bachelor Social Work vervullen de docenten verschillende functies naast het 

docentschap. Onder andere de volgende Portefeuillehouders: Onderwijs, Studentbinding, HR en WOO 

(Wetenschap – Onderwijs – Onderzoek). De Portefeuillehouder Studentbinding is medeverantwoordelijk voor de 

open dag, SKC, introductieweek, proefstuderen, studentbinding binnen de opleiding en signaalafhandeling van 

studenten.  
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