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Inleiding
Aan het eind van het tweede studiejaar kies je een
profiel waarmee je in je derde studiejaar aan de
slag gaat. Dit profiel geeft richting aan je diploma en
het werkgebied waarin je graag wil gaan werken
na je opleiding. Naast je profiel kies je voor een
leerwerkgemeenschap waar je het hele derde jaar
gaat leren in de praktijk.
In dit magazine informeren we je over de verschillende
profielen en het leren in een leerwerkgemeenschap,
zodat jij straks een weloverwogen keuze kunt maken
voor het vervolg van je studie.
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JAARdrie

Wat leer je in jaar 3 van Social Work?

De kenmerken van het integrale onderwijs in het

Deze thema’s passen bij het profiel dat je gekozen

derde jaar van Social Work:

hebt. Bij de start van elke periode denk je na over

Je specialiseert je in een van de drie profielen:

jouw voorkennis van en ervaringen met het thema:

Welzijn en Samenleving, Jeugd of Zorg (met als

wat weet je uit voorgaande studiejaren, uit eigen

optie de route Zorg of GGZ).

ervaring of van thuis, bijbaan of hobby? We sluiten

Je bekwaamt je in de vijf eindcompetenties in

ieder thema af met een toets: wat heb je geleerd, en

de context van je profiel.

wat neem je hiervan mee naar je praktijk?

Je leert zowel de theorie als de praktijk te
beheersen.
Je loopt een jaar lang, 28 uur per week, stage in

HOEVEEL STUDIEPUNTEN KUN JE IN JAAR 3 VAN

een leerwerkgemeenschap waarin je theorie en

SOCIAL WORK HALEN?

praktijk met elkaar verbindt.
Je volgt daarnaast lessen, in werk- en toets-

Voor elk thema in het derde jaar van Social Work

vormen, die je ondersteunen bij je competentie-

krijg je bij goed gevolg 3 studiepunten; voor de in

ontwikkeling en bij je praktijkervaring in de

totaal zes thema’s die je volgt staan dus 18 studie-

leerwerkgemeenschap.

punten. In de leerwerkgemeenschap werk je aan je

Je wordt integraal getoetst op de vijf eind-

vijf competenties. Na een halfjaar heb je een tussen-

competenties in een portfolio-assessment.

tijds evaluatiemoment met een gesprek en een
voortgangsverslag en aan het einde van het jaar
volgt het eindassessment; zowel het voortgangs-

HOE IS JAAR 3 VAN SOCIAL WORK OPGEBOUWD?

verslag als het eindassessment staat voor 21 studiepunten, dus 42 voor beide. In totaal kun je dus

Jaar 3 van Social Work bestaat uit zes perioden;
elke periode heeft een thema.

Belangrijk
om te weten
dat jij als student een
belangrijke rol hebt bij het
leren. Jij krijgt van ons een
menu aangeboden met
verplichte en vrijwillige
onderdelen om tot een
verdere groei in
competenties te komen.
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18 + 42 = 60 studiepunten halen in het derde jaar.

Leerwerkgemeenschap
WAT IS EEN LEERWERKGEMEENSCHAP?

WELKE LEERWERKGEMEENSCHAPPEN ZIJN ER?

In je derde studiejaar ga je leren binnen een

Hogeschool Rotterdam biedt ruim 40 leerwerk-

leerwerkgemeenschap. Deze wordt gevormd

gemeenschappen bij diverse organisaties in de

door studenten, docenten en professionals in de

regio Rotterdam. Kijk voor een overzicht op Hint.

praktijk. Samen leren in en van de actuele ont-

Als je een keuze hebt gemaakt, solliciteer je voor

wikkelingen in het sociaal domein staat hierbij

een plek in de leerwerkgemeenschap via B3net,

centraal.

ons stageplanningssysteem.

In een leerwerkgemeenschap komen leren in de

Let op: elke leerwerkgemeenschap is verbonden

praktijk (ambachtelijk leren, uitoefening van het

aan een of meerdere profielen; kies je voor een

‘vak’, stage), leren voor de praktijk (theoretische

bepaalde leerwerkgemeenschap, dan moet je

kennis, het opleidingsonderwijs) en leren van de

daarbinnen een keuze maken voor een van de

praktijk (reflectie en supervisie) samen.

profielen die daaraan verbonden zijn. Welke

In je vierde studiejaar ga je afstuderen en leer je

profielen bij welke leerwerkgemeenschappen

over de praktijk (bachelorproef). Zo krijg je een

horen, vind je op B3net.

rijke en actuele leercontext om je te ontwikkelen
tot startbekwame social worker.
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Jaimy&Bow Li

Jaimy en Bow Li stonden vorig schooljaar voor de profielkeuze

Jaimy Tetteroo

Bow Li Lam

en heeft gekozen voor profiel Zorg, route Zorg

heeft gekozen voor profiel Welzijn en Samenleving

De eerste twee jaar van de opleiding heb ik uitgezocht met

Toen ik een profiel moest kiezen, twijfelde ik tussen Welzijn en

welke doelgroep ik wilde werken. Zodra dit duidelijk was,

Samenleving en GGZ. Na uitgebreid onderzoek, voorlichting van

heb ik met mijn slc’er besproken welk profiel het beste bij

school en gesprekken met docenten en studenten is het Welzijn

mij paste en heb ik de voorlichtingen bijgewoond. Op de

en Samenleving geworden. Het is een breed profiel en je bent

LWG-markt heb ik gericht gezocht naar een organisatie.

voornamelijk bezig in de wijk en in netwerken rond de doelgroep.

Uiteindelijk heb ik voor profiel Zorg gekozen.

Je bent een soort tussenpersoon of verbinder. Zo hoop ik ook op

derdejaarsstudent, loopt stage bij ASVZ

derdejaarsstudent, loopt stage bij wmo Radar en

langere termijn te werken op mesoniveau.

Jaimy:

“HIER DRAAI IK ECHT
MEE IN HET LEVEN
VAN DE JONGEREN,
MET ALLE UPS AND
DOWNS.”

Je voorbereiden op je profielkeuze is belangrijk; ik heb me verdiept
in de profielen, ben erover in gesprek gegaan en ben nagegaan
wat mijn kwaliteiten zijn en wat ik nog wilde ontwikkelen. Ik
heb gekeken naar wie ik ben en wat ik kan. Daarna heb ik de
vacatures gelezen en de LWG-organisaties bekeken. Zo kwam ik
erachter dat profiel W&S het meest bij mij past en mij de beste
groeimogelijkheden biedt.

Ik ben erg tevreden met mijn profielkeuze; de theorie kan

Bow Li:

ik goed koppelen aan mijn stage. Ik zit bij de LWG van ASVZ,

“JE HEBT TE MAKEN
MET VERSCHILLENDE
LEEFGEBIEDEN EN
HULVRAGEN, HET
TOTAALPLAATJE DUS.”

een organisatie met dagbesteding, ambulant werk en wooninstellingen. Zelf loop ik stage op een wooninstelling met
jongeren met een verstandelijke beperking; we bieden 24
uurszorg aan kinderen en ondersteunen hen in het dagelijks
leven, zodat zij zo veel mogelijk kunnen deelnemen aan de
maatschappij.
Over mijn LWG-keuze ben ik ook zeker tevreden. Ik heb het

Ik ben blij met mijn profielkeuze; uiteindelijk heb ik er meer

gevoel hier goed op mijn plek te zitten; er is geen dag dat ik

uitgehaald dan ik dacht te kunnen. Het past echt bij mijn karakter

met tegenzin naar mijn stage ga. Elke dag leer ik nieuwe

en kwaliteiten. De doelgroep bestaat uit mensen van alle

dingen en groei ik als persoon en als professional.

leeftijden; je hebt te maken met verschillende leefgebieden en
hulpvragen, het totaalplaatje dus.

Na de opleiding wil ik graag werken met mensen met een
verstandelijke beperking. Door de ervaringen die ik heb

Ik loop stage bij de LWG wmo radar, een vrije en verwelkomende

opgedaan, gaat mijn voorkeur uit naar het werken in de

organisatie met verschillende mogelijkheden en functies voor

woonvoorziening. Hier draai je echt mee in het leven van

de profielen Jeugd en W&S. De begeleiders helpen je goed en

de jongeren, met alle ups en downs.

dagen je uit jezelf verder te professionaliseren.
In de toekomst wil ik graag met de doelgroep volwassenen

Het is nog ver weg maar als ik genoeg ervaring heb opgedaan

werken; zij worden in de maatschappij automatisch gezien als

en de mogelijkheden zijn er, is het mijn doel om mijn eigen

de meest zelfredzame burgers en daarom vaak over het hoofd

woonvoorziening te starten.

gezien. Vaak hebben ze een ‘rugzak’, of een gezin dat ondersteuning
nodig heeft.
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PROFIEL
WELZIJN EN
SAMENLEVING
Als social worker in opleiding
voel je je betrokken bij mensen die soms wel en soms
niet om hulp vragen. Sociale
vraagstukken als armoede,
samenlevingsopbouw in de
wijk en interculturele spanning hebben jouw interesse.
Je bent een verbinder die
schakelt

tussen

mensen

in hun leefomgeving en
professionals die met hen
actief zijn. Je bent ondernemend en grijpt kansen aan
om mensen duurzaam in
hun kracht te plaatsen.
Ben jij zo’n social worker?
Dan zit je bij het profiel Welzijn en Samenleving helemaal op je plek!
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Als social worker met het profiel Welzijn en Samenleving
kun je gaan werken in de wijk of in een formele context,
bijvoorbeeld in een sociale of culturele instelling of een
overheidsorganisatie. Ook zelfstandig aan de slag gaan
als sociaal of cultureel ondernemer is een optie.
Waar je ook werkt, altijd richt je je op de activering van
de kracht van mensen en hun sociale netwerk. Je doel is
mensen zo veel mogelijk in hun eigen sociale situatie te
laten functioneren. Welzijn en Samenleving is gericht op
activering in brede zin. Je houdt je dan ook bezig met een
zeer divers geheel aan sociale vraagstukken, bijvoorbeeld

Waar je ook aan de
slag gaat, je bent
een verbinder en
samenwerker die
aanwezig is in de
leefomgeving van
mensen

over:
vraagstukken die samenhangen met hardnekkige

Thema’s

armoede en financiële zekerheid

Cursus 1: Wijkgericht werken

vraagstukken over arbeid en inkomen, talentontwikkeling

Cursus 2: Eigenkracht en zelfredzaamheid

en participatie

Cursus 3: Participatie en sociale cohesie

vraagstukken die samenhangen met diversiteit en

Cursus 4: Samenwerken met ketenpartners

samenlevingsopbouw

Cursus 5: Preventie en signalering

vraagstukken over in- en exclusie op micro-, meso- en

Cursus 6: Sociaal Ondernemen

macroniveau
Beroepsmogelijkheden
Als social worker met het profiel Welzijn en Samenleving richt

Met het profiel Welzijn en Samenleving heb je een breed

je je activeringsactiviteiten op individuen of op collectieven.

scala aan beroepsmogelijkheden. Je kunt werken in wijk-

Nu eens preventief, dan weer curatief. Hierdoor kan je werk

teams en bij instellingen en organisaties die in de eerste lijn

heel verschillend zijn. De ene keer geef je voorlichting of

opereren. Of je kiest ervoor een eigen sociale onderneming

ondersteun je, de andere keer help, activeer, ontwikkel of

te starten. Waar je ook aan de slag gaat, altijd wordt van je

verbind je.

verwacht dat je een netwerker bent. Een verbinder en
samenwerker die aanwezig is in de leefomgeving van

Doelgroep

mensen. Je levert een bijdrage aan het vroegtijdig signaleren

Als integraal social worker werk je met mensen in hun eigen

van problemen en kansen en je intervenieert gericht. Dat

leefomgeving. Deze doelgroep is breed, van jong tot oud, en

doe je met de mensen zelf, met vrijwilligers en met andere

erg divers wat betreft hulp- of ondersteuningsvraag. Zo kan

zorghulpverleners.

het gaan om mensen met problematische schulden, om ouderen
of om ex-delinquenten. De hulp en ondersteuning kan zich

Afstuderen

ook richten op gezinnen met meervoudige problematiek

Kies je voor het profiel Welzijn en Samenleving, dan studeer

(werkloosheid, schulden, uitsluiting). Of op mensen die onder-

je af als allround social worker. Op je diploma krijg je een

zoeken hoe zij zelf hun leefomgeving kunnen vormgeven. Een

aantekening van het gekozen profiel.

nieuwe doelgroep zijn gemeenschappen die experimenteren
met zelforganisatie (coöperaties) en mensen die kiezen voor

Waarom kiezen voor het profiel Welzijn en Samenleving?

sociaal ondernemerschap.

1.

Voorbeelden van leerwerkgemeenschappen

2.

Je wilt je volop inzetten voor de ontwikkelingsmogelijkheden van mensen.
Je bent een netwerker die mensen met een onder-

Bureau Frontlijn, Buurtwerk, CVD, DOCK, Pluspunt, Mano,

steuningsvraag wil activeren bij het zelf vinden van

Vluchtelingenwerk Rotterdam en Schiedam, WMO Radar,

duurzame oplossingen.

Vraagwijzer Charlois en Feijenoord, Wijkteams BAR-gemeenten,
House of Hope en samenwerkingsverbanden zoals RADAR
antidiscriminatie en Welzijn Capelle.
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3.

Je zoekt naar afwisseling in je werk, zowel qua werkplek
als qua doelgroep.

PROFIEL

JEUGD

Als social worker wil je dat
alle kinderen en jeugdigen
gelijke

kansen

hebben.

Of het nu gaat om hun ontwikkeling,

talenten,

hun

gezondheid of hun veiligheid.

In

Rotterdam,

een
met

grootstedelijke

stad

als

al

zijn

problemen,

is dit zéker geen gemakkelijke
opgave. Je leert je sterk
te maken voor een veilige
omgeving waarin kinderen
en jeugdigen kunnen opgroeien tot een stabiel en
gelukkig persoon.
Ben jij zo’n social worker?
Dan is het profiel Jeugd
echt iets voor jou.
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Als social worker met het profiel Jeugd ga je werken in het
brede jeugddomein. Dat betekent dat je je gaat bezighouden
met preventie, opvoedondersteuning en hulpverlening in
het jeugd- en jongerenwerk, jeugdzorg, jeugdbescherming
of jeugdreclassering. In alle gevallen werk je met jeugdigen
van 0 tot 23 jaar en hun naaste omgeving.
Jeugdigen zijn nog volop in ontwikkeling. Ze hebben opvoeding
en begeleiding nodig om ze te stimuleren een eigen, zelfstandige levenskoers uit te zetten. Als social worker help je hen
een gezonde leefstijl te ontwikkelen en op een volwassen manier
sociaal te functioneren. Je leert hen te participeren in de samenleving en medeverantwoordelijkheid te dragen voor én in de

Opvoedondersteuning,
ernst en urgentie,
preventief, acuut,
justitieel kader,
ondertoezichtstelling,
delicten, dwang
Thema’s

samenleving samen met het sociaal netwerk om hen heen.

Cursus 1: Samen opvoeden

Binnen het profiel Jeugd leer je hoe je als social worker bij-

Cursus 3: De digitale samenleving

draagt aan een gezond en veilig pedagogisch klimaat. Je leert
hoe je in verschillende pedagogische contexten ondersteuning
en hulp biedt en complexe en langdurige zorg verleent aan
jeugdigen en hun opvoeders als hun ontwikkeling, veiligheid
of gezondheid in gevaar is. Je moet daarom ook grenzen kunnen
stellen, de urgentie van noodzaak en interventie kennen en
weten dat opgroeien gepaard gaat met risico’s nemen en grenzen
verkennen; durven ingrijpen in ernstige situaties. Daarbij

Cursus 2: Veilig pedagogisch klimaat
Cursus 4: Jeugdparticipatie
Cursus 5: Betrokkenheid en distantie
Cursus 6: Verantwoordelijkheid en eigen kracht
Beroepsmogelijkheden
Met het profiel Jeugd heb je een breed scala aan beroepsmogelijkheden. Je kunt gaan werken in de ambulante hulp,
om bijvoorbeeld gezinnen thuis te begeleiden of opvoed-

hou je altijd rekening met de veiligheid van je doelgroep.

cursussen te geven. Je kunt ook lid zijn van een wijkteam.

Het werk binnen het brede jeugddomein is afwisselend.

dagbehandeling voor de kinder- en jeugdpsychiatrie kun je

Sommige social workers richten hun activiteiten voornamelijk
op ondersteuning, ontplooiing of preventie, anderen richten
zich voor een belangrijk deel op de vrijwillige en/of gedwongen
hulpverlening. Omdat je met jeugdigen werkt, moet je je
houden aan wettelijke kaders en de eisen in het Kwaliteits-

Vanuit dit team werk je samen met andere professionals. In de
ook terecht, net als in de geestelijke gezondheidszorg voor
jeugdigen en verslaving. Of kijk eens naar de mogelijkheden
bij de jeugdreclassering of de Raad van de Kinderbescherming,
waar je te maken kunt krijgen met bijvoorbeeld kindermishandeling, verwaarlozing, huiselijk geweld of zedendelicten.

register Jeugd. Daarom staat de inhoud van het profiel Jeugd
ook onder toezicht van instanties buiten de hogeschool.

Afstuderen
Als je kiest voor het profiel Jeugd, studeer je af als social

Doelgroep

worker. Op je diploma krijg je een aantekening van het

Als social worker in het jeugddomein ga je werken in de

gekozen profiel. Je kunt je ook als jeugdzorgwerker laten

preventie, ondersteuning en hulpverlening in het jeugd- en
jongerenwerk, jeugdbescherming of jeugdreclassering, jeugdhulp of jeugdzorg. Het kan gaan om kinderen of jeugdigen
met een licht verstandelijke beperking, gedragsproblemen of

registreren in het Kwaliteitsregister Jeugd.
Waarom kiezen voor het profiel Jeugd?
1.

bent iemand die het belang van kinderen en jeugdigen

psychiatrische klachten. Of het zijn kinderen die uit huis zijn
geplaatst omdat ze bedreigd worden in hun ontwikkeling of
omdat veiligheid niet vanzelfsprekend voor ze is. Het kan ook

altijd voorop zet.
2.

die hulp nodig hebben om hun leven zelfstandig richting
te geven. Opvoeders en medeopvoeders spelen altijd een
belangrijke rol in het geven van ondersteuning en hulp.
Voorbeelden van leerwerkgemeenschappen
Raad van de Kinderbescherming, Bureau Frontlijn,
Feijenoord, Horizon, Enver en Yulius.
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Je zoekt naar een baan waar je in verschillende disciplines
werkt met kinderen en jeugdigen en hun ouders en

gaan om jongeren die in aanraking zijn gekomen met justitie,
jongeren met een (dreigende) criminele ontwikkeling of jongeren

Je hebt een groot hart voor kinderen en jeugdigen en

medeopvoeders.
3.

Je vindt het belangrijk om mensen te verbinden, te activeren
en in hun eigen kracht te zetten.

Verder lezen
www.nji.nl en www.skjeugd.nl

TIJDSpad

Om in jaar 3 bij de juiste LWG-instelling terecht te komen is het
belangrijk dat je het tijdspad van het hele proces kent.
Hieronder vind je het pad vanaf het moment dat B3net met de

vacatures opengaat tot aan het uploaden van je LWG-overeenkomst
in B3net. Gebruik het tijdspad bij het maken van je planning!

5 februari 2021
Vanaf 5 februari 2021 kun je je oriënteren; in B3net vind
je dan alle openstaande vacatures met de bijbehorende
LWG’s.

online LWG expo 18 februari 2021
Op 18 februari 2021 vindt tussen 15.00 en 17.00 uur de
online LWG expo plaats; alle leerwerkgemeenschappen
presenteren zich online. Houd je mail in de gaten voor de
uitnodiging.

solliciteren tot en met 12 maart 2021
Van 18 februari tot en met 12 maart 2021 kun je je
sollicitatiebrief of -brieven met je cv uploaden in B3net bij
de LWG(’s) van jouw keuze.

gesprekken tot en met 6 april 2021
Van 12 maart tot en met 6 april 2021 vinden de (online)
sollicitatiegesprekken plaats.

overeenkomst vóór 10 mei 2021
Om in september 2021 te kunnen starten in een LWG
moet je LWG-overeenkomst in orde zijn gemaakt. Dit
betekent dat je je overeenkomst vóór 10 mei 2021
(ondertekend* door jezelf, je instelling en je LWG-docent)
in B3net hebt geüpload.
Houd hierbij rekening met de meivakantie (3 tot en met 7 mei), dan zijn
alle docenten afwezig.
*
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Stage in het buitenland
Verleg jij graag
je grenzen?
Door stage te lopen in het buitenland verbreed je
je horizon, ontmoet je nieuwe mensen, verdiep je je in
een andere cultuur, maak je kennis met nieuwe inzichten
op je vakgebied en leer je te werken in een vreemd
land met een vreemde taal. Bovendien is het dé kans
om te ervaren dat er ondanks alle culturele verschillen
ook veel overeenkomsten zijn en dat het uitwisselen
van ervaringen en kennis waardevol en verrijkend is.
Een stage in het buitenland kan, als het coronabeleid
van de hogeschool het toelaat, alleen in semester
5 (september-januari) en is een unieke en leerzame
ervaring: je woont en werkt in een andere cultuur, je
bouwt een netwerk van buitenlandse contacten op en
je maakt nieuwe, internationale vrienden. Daarnaast
staat het ook mooi op je cv.
Je kunt stage lopen door mee te doen met een leerwerkgemeenschap in het buitenland. Zoek je liever zelf
een internationale stageplaats, dat kan ook. Je doet
dan een schriftelijke aanvraag waarin je de organisatie
beschrijft en hoe jij denkt aan de vijf competenties van
Social Work te werken. Een commissie beoordeelt je
aanvraag en stelt eventueel aanvullende eisen: past
je stage ook bij je profielkeuze? Vergeet ook niet om
je studieloopbaancoach om goedkeuring te vragen en
om al je studiepunten van jaar 2 te halen; een stage in
het buitenland is alleen mogelijk zonder studievertraging.
Om je goed voor te bereiden op je stage in het
buitenland is het volgen van de cursus Voorbereiding
stage buitenland verplicht. Stuur een e-mail naar
Nicky Ligvoet, via n.ligtvoet@hr.nl om je aan te melden
voor deze cursus, die half maart start.
Wil je meer informatie over stage lopen in het buitenland? Stuur dan een e-mail naar: sw-praktijklijn@hr.nl
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PROFIEL

ZORG

Als social worker met het
profiel Zorg houd je je bezig
met de vraag hoe mensen
ondanks hun aandoeningen
en

beperkingen

normaal
kunnen

een

mogelijk
leiden.

zo

leven

Je

doel

is om hen zo zelfstandig
mogelijk hun

leven te la-

ten inrichten, zo veel mogelijk volgens hun eigen
wensen en in eigen kracht.
Alleen waar nodig met steun
binnen hun eigen primaire
leefomgeving

en

sociale

netwerken.
Ben jij zo’n social worker?
Dan is het profiel Zorg wat
voor jou!
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Als social worker met het profiel Zorg ga je werken in de
(geestelijke gezondheids-)zorg. Er zijn veel instellingen op
dit gebied, maar door allerlei maatschappelijke ontwikkelingen
in zorg en welzijn hebben zich ook veel nieuwe interprofessionele samenwerkingsverbanden ontwikkeld. Voorbeelden
zijn sociale wijkteams, gezondheidscentra, herstelgemeenschappen, maatschappelijke activeringscentra, netwerken
en ketenzorg.

De doelgroep is
erg breed, van
jong tot oud, en
verschilt sterk wat
betreft de beperking

Je kunt binnen het profiel Zorg kiezen uit twee routes: Zorg

Thema’s

of Geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Beide routes hebben

Cursus 1: Mogelijkheden en beperking(en)

dezelfde ‘body of knowledge’, alleen ligt het accent meer

Cursus 2: Eigen regie en bemoeien (gezondheid en veiligheid)

op het gebied van Zorg algemeen, of GGZ-problematiek.

Cursus 3: Ondersteunen en activeren

Als je deze laatste richting volgt, kom je in aanmerking voor

Cursus 4: Inclusie en uitsluiting

de registratie GGZ-Agoog.

Cursus 5: Regie en coördinatie
Cursus 6: Divers sensitief werken (gezamenlijk met route GGZ)

Route Zorg

Beroepsmogelijkheden
Met het profiel Zorg heb je als social worker een breed scala

In alle gevallen werk je als social worker met kinderen, volwas-

aan beroepsmogelijkheden. Je kunt gaan werken in de intra-

senen en ouderen met langdurige en/of complexe problematiek.

murale zorg. Je werkt dan met mensen met een grote zorg-

Hun problematiek komt voort uit een verstandelijke en/of

behoefte en een lage zelfredzaamheid. Het gaat om woon-

lichamelijke beperking, psychische kwetsbaarheid, chronische

begeleiding, dagbesteding en soms behandeling. Een baan in

ziekte, ouderdom of een combinatie hiervan. Als gevolg

de semimurale zorg behoort ook tot de mogelijkheden. Voor-

hiervan kan het zijn dat iemand beperkte mogelijkheden

beelden zijn kinderdagcentra, dagactiviteitencentra, behandel-

heeft om onafhankelijk te handelen en onafhankelijk deel

centra en observatiecentra, waar mensen worden geobserveerd

te nemen aan het maatschappelijke leven.

om tot een passend begeleidingsadvies te komen.

In het profiel Zorg leer je als sociaal professional het (sociaal)

In de extramurale zorg werk je met (grotendeels) zelfstandig

functioneren van de doelgroep in beeld te brengen en leer

wonenden. Je kunt denken aan ambulante cliëntondersteuning,

je interventies om hen hierbij te ondersteunen.

opvoedondersteuning bij ouders thuis, financiële en juridische

De activiteiten van een social worker binnen de zorg variëren

ondersteuning of VTO-vroeghulp. Andere vormen van zorg

van activeren, kracht geven en ondersteunen tot hulp en

zijn bijvoorbeeld logeeropvang, weekendopvang, crisisopvang

zorg verlenen.

en zorgboerderijen.

Doelgroep

Afstuderen

Als social worker in de zorg ga je werken met kinderen,

Als je kiest voor het profiel Zorg, studeer je af als social worker.

volwassenen en ouderen met een verstandelijke en/of

Op je diploma krijg je een aantekening van het gekozen profiel.

lichamelijke beperking of (chronische) ziekte. De doelgroep
is erg breed, van jong tot oud, en verschilt sterk wat betreft

Waarom kiezen voor het profiel Zorg?

de beperking. Het kan gaan om licht verstandelijk beperkten,

1.

volwassenen en ouderen met een beperking.

bijvoorbeeld in de (jeugd)gevangenis, tot ernstig verstandelijke
beperkten in een woonlocatie. Soms hebben ze een beperking

Je wilt je volop inzetten voor de rechten van kinderen,

2.

Je bent een netwerker die mensen met een beperking,

als gevolg van niet-aangeboren hersenletsel of een bijkomende

van jong tot oud, wil ondersteunen bij het ontwikkelen

stoornis, zoals autisme. Ook auditief of visueel beperkten

en inzetten van een eigen netwerk.

behoren tot de doelgroep.

3.

Je vindt het boeiend om je ondersteuning te richten
op wensen voor bijvoorbeeld relaties, gezondheid en

Voorbeelden van leerwerkgemeenschappen

leefstijl, wonen, arbeid en vrije tijd.

Aafje, ASVZ, Auris, CityKids, Fröbel, Hartelborgt, Humanitas-DMH,
Ipse de Bruggen, Iados (Stumass), Lievegoed, MEE, Middin,

Verder lezen

Pameijer, PI en Zellingen.

www.vgn.nl en www.werkenindegehandicaptenzorg.nl
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Route GGZ
(geestelijke gezondheidszorg)

Als social worker met het profiel Zorg richting GGZ ga je
werken in de geestelijke gezondheidszorg. Er zijn veel
instellingen op dit gebied, maar door allerlei maatschappelijke ontwikkelingen in zorg en welzijn hebben zich ook
veel nieuwe interprofessionele samenwerkingsverbanden
ontwikkeld. Voorbeelden zijn sociale wijkteams, gezondheids-

De mensen die
deze zorg nodig
hebben, lijden in
hun dagelijks leven
onder de gevolgen
van een psychische
aandoening

centra en maatschappelijke activeringscentra. In alle gevallen
werk je als social worker met mensen met psychiatrische
problematiek. Als gevolg van de psychiatrische problematiek

Ook zijn er veel mogelijkheden bij FACT-teams of andere

hebben ze beperkte mogelijkheden om onafhankelijk te

ambulante (GGZ) teams. Dat zijn teams die mensen met

handelen en onafhankelijk deel te nemen aan het maat-

psychiatrische aandoeningen zo dicht mogelijk in hun eigen

schappelijke leven.

leefomgeving begeleiden en behandelen. Je richt je daarom
niet alleen op het verminderen van de psychische klachten,

Doelgroep

maar ook op onderwerpen als wonen, werken, sociale relaties

Als social worker ga je werken in de geestelijke gezond-

en vrijetijdsbesteding. In veel gevallen werk je samen met

heidszorg oftewel de psychiatrie. De mensen die deze

(huis)artsen, psychiaters, verpleegkundigen, psychologen,

zorg nodig hebben, lijden in hun dagelijks leven onder de

vaktherapeuten, politie en/of ervaringsdeskundigen.

gevolgen van een psychische aandoening. De doelgroep is
erg breed, van jong tot oud, en verschilt sterk wat betreft
economische, sociale en culturele achtergrond. Ook de
aandoeningen lopen uiteen. Ook de aandoeningen van de
mensen lopen uiteen. Het kan gaan om psychische stoornissen zoals schizofrenie, depressie, autisme, ADHD. PTSS,
persoonlijkheidsstoornissen en/of verslaving.
Voorbeelden van leerwerkgemeenschappen
Aafje, Antes, de Archipelgroep, CVD, de Kijvelanden, Yulius,
PI Krimpen, Reclassering,.
Thema’s
Cursus 1: Herstelgericht werken
Cursus 2: Outreachend werken
Cursus 3: Netwerk versterken
Cursus 4: Groepsgericht werken
Cursus 5: Werken in gedwongen kader
Cursus 6: Divers-sensitief werken
Beroepsmogelijkheden
Met de GGZ-route binnen profiel Zorg heb je als social
worker een breed scala aan beroepsmogelijkheden. Je kunt
gaan werken in een wijkteam, de maatschappelijke opvang,
een psychiatrische kliniek, de forensische psychiatrie en de
verslavingszorg. Of je bent betrokken bij een beschermdof begeleidwonenproject.
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Afstuderen
Als je kiest voor de GGZ-route binnen profiel Zorg studeer je
af als social worker. Op je diploma krijg je een aantekening
van het gekozen profiel. Je kunt je ook laten registreren in het
beroepsregister voor ggz-agogen.
Waarom kiezen voor het profiel Zorg, route GGZ?
1.

Je wilt werken in de ggz.

2.

Je wilt niet alleen kennis opdoen over verschillende
stoornissen, maar ook weten hoe je met psychiatrisch
gedrag moet omgaan.

3.

Je wilt kennis en vaardigheden opdoen over begeleiding
en behandeling van mensen met psychische problematiek.

4.

Je vindt het leuk om zowel met individuen als met groepen
te werken.

Verder lezen
www.ggzcentraal.nl en www.ggznederland.nl

Lisa & Jesse

Lisa en Jesse stonden vorig schooljaar voor de profielkeuze

Lisa Wehnes

Jesse Dirkzwager

heeft gekozen voor profiel Zorg, route GGZ

Kinderbescherming en heeft gekozen voor profiel Jeugd

“Mijn keuze voor profiel zorg, route GGZ komt voort uit een

“Na tweeënhalf jaar pabo realiseerde ik me dat ik niet genoeg

grote interesse voor het onderzoeken van gedrag. Ik stelde

voldoening haalde uit het voor de klas staan. Ik ben overgestapt

mezelf vaak de vraag waarom mensen zich gedragen zoals

naar Social Work, een opleiding die veel beter bij mij bleek

zij zich gedragen. De complexe zorgvragen die aan bod komen

te passen. Door mijn pedagogische voorkennis was de keuze

binnen de geestelijke gezondheidszorg in combinatie met

voor profiel Jeugd logisch, maar welke richting ik daarmee op

psychiatrie en psychologie spraken mij enorm aan.

wilde, wist ik nog niet. Op de LWG Expo had ik een interessant

derdejaarsstudent, loopt stage bij Erasmus MC en

vierdejaarsstudent, liep stage bij de Raad voor de

gesprek met een student die op dat moment stage liep bij
Voordat ik mijn profielkeuze maakte, heb ik contact gezocht

de Raad voor de Kinderbescherming; de diversiteit, brede

met derdejaarsstudenten; het leek mij leerzaam om meer te

doelgroep en heftigheid spraken me aan.

weten te komen over het profiel op basis van hun ervaringen.
Daarna heb ik deelgenomen aan een college over de inhoud

LISA:

“IK STELDE MEZELF
VAAK DE VRAAG
WAAROM MENSEN
ZICH GEDRAGEN ZOALS
ZIJ ZICH GEDRAGEN.”
en opbouw van het profiel. Tot slot heb ik gesproken met mijn

In jaar drie liep ik stage bij de Raad voor de Kinderbescherming.
Qua jongerenwerk is dit denk ik een van de heftigere stages:
je hebt hier bijvoorbeeld te maken met verwaarlozing, mishandeling, geweld en zedendelicten. Tot de taken behoren zoal:
het screenen van adoptie- en pleeggezinnen als een kind wordt
afgestaan, het uitvoeren van gezag- en omgangsonderzoeken
wanneer ouders gaan scheiden en geen passende afspraken
kunnen maken, het doen van kinderbeschermings-onderzoeken
waar van een uithuisplaatsing sprake kan zijn en het voeren
van strafgesprekken als een kind met justitie in aanraking is
gekomen.

familie, klasgenoten en slc’er omdat zij mij heel goed kennen
en ik daardoor zeker wist dat ik de goede keuze zou maken.
De cursussen die gegeven worden binnen dit profiel vind ik
erg interessant. Het is prettig dat de docenten ervaring hebben
met het werken in de geestelijke gezondheidszorg; dat maakt
dat zij de theorie aan praktijkvoorbeelden kunnen koppelen.

Jesse:

“QUA JONGERENWERK
IS DIT DENK IK WEL
EEN VAN DE
HEFTIGERE STAGES.”

Ik loop stage bij de lwg van de Kinder- en Jeugdkliniek van
het Erasmus MC. De kliniek biedt zorg aan kinderen en

Ik zat in een team dat bestaat uit raadsonderzoekers, gedrags-

jongeren van ca. 3 tot 18 jaar met (een vermoeden van)

en juridisch deskundigen en crisisteams. Zij leerden me hoe ik

complexe psychiatrie, eventueel gecompliceerd door licha-

me kon profileren in het team en gesprekken voeren en contact

melijke klachten of ziekten en vastlopen op ontwikkeling.

maken met cliënten. Het team beoordeelt een zaak en geeft

Tijdens de LWG-expo had ik een ontzettend fijn gesprek met

advies; je beslist nooit alleen. Na het advies ben je niet meer

de medewerkers en stagiairs van deze lwg. Het voelde zo

betrokken bij de zaak waardoor je eventuele succesverhalen

persoonlijk, open en enthousiast dat ik direct verkocht was.

mist; dat korte cliëntcontact vond ik wel jammer. De Raad is

Ik was ervan overtuigd dat deze lwg kon bijdragen aan mijn

kort, intens en van dichtbij betrokken bij zaken. Ze werken

persoonlijke én professionele ontwikkeling.

samen met ketenpartners, politie, scholen, huisartsen en
psychologen. Daardoor maak je ook kennis met andere

Ik ga iedere dag met veel enthousiasme naar mijn stage. Het

hulpverleners en hun werkwijzen.

werken met kinderen was nieuw voor mij, maar het bevalt
me enorm goed. Verder krijg ik veel steun van collega’s, wat

Voor mijn afstuderen wil ik graag de hulpverlening verder

maakt dat ik mij helemaal thuis voel.”

verkennen; hulpverlening waarbij cliënten een langer traject
van begin tot eind met je doorlopen.”
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SOCIAL WORD

ZOEKER

De onderstaande termen staan kriskras in het veld verborgen. De overgebleven
letters vormen samen een term uit het sociale domein.
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ACTIEF

INCLUSIE

SOCIAL WORK

ASSESSMENT

INTEGRAAL

STUDENT

BACHELORPROEF

JEUGD

STUDEREN

BEROEP

KENNISCENTRUM

STUDIEPUNTEN

BINDING

KLAS

SUPERVISIE

CIJFER

LEERWERKGEMEENSCHAP

TALENTEN

COMPETENTIES

LEREN

THEMA

CURSUS

NETWERKEN

THEORIE

DERDEJAARS

OVEREENKOMST

TOETS

DOCENT

PLANNING

TWEEDEJAARS

DOMEIN

PORTFOLIO

UITVOER

DRIE

PRAKTIJKLIJN

VACATURES

EXPO

PROFESSIONALS

VIERDEJAARS
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PROFIELKEUZES

WELZIJN

HOGER ONDERWIJS

REFLECTIE

WERKVELD

HOGESCHOOL

ROTTERDAM

ZORG
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BACHELORproef

Het laatste onderdeel van de opleiding komt in de tweede helft van jaar 3

langzaam in beeld. In jaar 4 van de opleiding ga je afstuderen. We noemen
de afstudeeropdracht de bachelorproef.

Met de bachelorproef laat je zien dat je op eindniveau

Twee accenten binnen de bachelorproef:

functioneert op de volgende competenties: ‘de social

kennisgericht en ontwerpgericht

worker informeert zich’, ‘de social worker is innovatief
en ondernemend’ en ‘de social worker profileert zich’.

Afhankelijk van het praktijkvraagstuk en het type

Je laat dit zien door een innovatief, praktisch bruikbaar

beroepsproduct ligt de nadruk in de bachelorproef

beroepsproduct te ontwerpen dat een bijdrage levert

hetzij meer op kennisvergaring om tot een beroeps-

aan een sociaal praktijkvraagstuk.

product te komen, hetzij meer op het uiteenzetten,
uittesten en bijstellen van een (bestaand) beroepsproduct. Het kan bijvoorbeeld zijn dat het voor social

Om tegemoet te komen aan ieders wensen,
bieden we verschillende mogelijkheden aan
om af te studeren:

workers belangrijk is eerst inzicht te krijgen in het
bereik van een dienst of interventie. Het kan echter
ook zijn dat er al veel kennis aanwezig is en er wellicht
al beroepsproducten zijn die verdere ontwikkeling, aanvulling en uiteenzetting behoeven. Bij het eerste zul je
meer ‘kennisgericht’ te werk gaan, bij het tweede meer

- praktijkvraagstuk binnen je eigen LWG

‘ontwerpgericht’.

- praktijkvraagstuk bij een andere LWG
- praktijkvraagstuk bij het kenniscentrum
(sluit aan op onderzoeksvraagstukken)
- individueel praktijkvraagstuk

Wat is de duur en periode van de bachelorproef?
De bachelorproef bestaat uit vier fasen:
-

opstellen van praktijkvraagstuk en matching student
en praktijkvraagstuk - jaar 3,
april - juli 2021

-

vooronderzoek - jaar 4,
september 2021 - februari 2022

-

praktijkonderzoek en ontwikkelen beroepsproduct - jaar 4,
februari - juni 2022

-

presentatie en bijstelling beroepsproduct - jaar 4,
juni 2022.

Meer informatie over het afstudeertraject en hoe je tot een
opdracht komt, ontvang je in de tweede helft van jaar 3 van
de opleiding.
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ALS
JE
NOG
VRAGEN
HEBT

- BEZOEK DE ONLINE LWG EXPO
- PRAAT MET JE SLC’ER
- KIJK OP HINT
- PRAAT OOK EENS MET EEN
DERDE OF VIERDEJAARSSTUDENT
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