
Heb jij dat ook? Dat je je blijft verwonderen over mensen en hun gedrag? En dat je ook 

nieuwsgierig bent en iets voor hen wilt betekenen? Jij ziet overal kansen voor mensen om 

meer zelfstandig en meer samen te leven, maar waar begin je?

De nieuwe bacheloropleiding Social Work is speciaal voor 
studenten die iets willen betekenen voor mensen die niet 
meer mee kunnen doen in de samenleving of buiten de 
boot dreigen te vallen. Voor studenten die willen meewer
ken hun kansen te vergroten en hun talenten te benutten. 
Alleen, maar meestal samen met anderen.

Je leert hoe jij iemand professioneel kunt ondersteunen. 
Als jij stevig in je schoenen staat en het lef hebt om op 
dreigende problemen af te stappen, leren wij je hoe jij als 
social worker het verschil kunt maken. Je start met een 
brede basis van twee jaar en daarna kies je een profiel dat 

het best bij jou past. Je ontwikkelt kennis, vaardigheden en 
een professionele houding om breed inzetbaar te zijn en te 
blijven. 

Wat Social Work echt bijzonder maakt, is dat je vanaf de 
start zelf leert en oefent met concrete vraagstukken uit de 
praktijk en je rol daarin. Wat er om je heen gebeurt, is de 
springplank naar de theorie. Zo leer je reële uitdagingen  
in hun context begrijpen en analyseren. En die context is 
Rotterdam, een complexe draaikolk van meer dan 175  
nationaliteiten en ontelbare verschillen. Hier vind je de 
fysieke en mentale ruimte voor het verschil dat jij wilt maken. 
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Opbouw

Leerlijnen

Om onze Rotterdamse praktijkgerichte aanpak en

jouw talentontwikkeling te vertalen naar het onderwijs

hanteert Hogeschool Rotterdam drie leerlijnen: kennis

gestuurd, praktijkgestuurd en studentgestuurd onderwijs. 

Elke opleiding vult de leerlijnen op haar eigen manier in, 

zodat het onderwijs goed aansluit op jouw situatie en 

achtergrond én op de beroepen waarvoor je opgeleid 

wordt. Door deze combinatie van leerlijnen zijn onze  

opleidingen niet alleen uniek, maar ook echt Rotterdams.

Bij Social Work is het de praktijk die telt

Social Work is een opleiding waarin de praktijk centraal 

staat. Natuurlijk, je krijgt ook theorie, maar je gaat als 

student Social Work direct aan de slag met beroeps

situaties in de praktijk. In de eerste twee studiejaren 

krijg je als student Social Work theorieën aangeboden 

die je helpen om die beroepssituaties aan te pakken.  

Je ontwikkelt de nodige vaardigheden en brengt  

meteen het geleerde in de praktijk. Ook in de laatste 

twee studiejaren is het de praktijk die telt. Je bent veel  

aan de slag in het werkveld en volgt onderwijs dat is  

afgestemd op jouw profielkeuze. Ook nu staan beroeps

situaties centraal, maar deze worden steeds complexer. 

Samen met professionals uit het werkveld, docenten 

en onderzoekers vorm je een leerwerkgemeenschap 

waarin je samen werkt, leert en onderzoek doet. 

Thema’s

Het onderwijs in het eerste en tweede studiejaar staat 

telkens in het teken van een bepaald thema dat te ma

ken heeft met het beroep van social worker in de grote 

stad. Daarom hebben de thema’s altijd te maken met 

de uitdagingen van de grote stad. Denk hierbij bijvoor

beeld aan diversiteit, armoede en participatie. 

Programma

Basisprogramma jaar 1 en 2

In het eerste en tweede studiejaar werk je telkens 

gedurende vijf weken aan een thema, dat steeds vanuit 

een ander perspectief wordt belicht. Je verwerft 

kennis over het thema, je ontwikkelt vaardigheden in 

trainingen en je doet ervaring op in de praktijk. 

Ieder half jaar wordt afgesloten met een assessment 

waar je wordt uitgedaagd om alle kennis en vaardig

heden toe te passen die tot dan aan de orde zijn 

geweest. In beide studiejaren loop je gedurende het 

hele jaar één of meerdere dagdelen per week stage. 

In het eerste jaar maak je bijvoorbeeld kennis met de 

manier waarop jongeren met een eenvoudige proble

matiek worden begeleid in een mentoringproject. In 

het tweede jaar loop je een verdiepende stage en krijg 

je te maken met complexere problematieken. Je wordt 

alvast voorbereid op het beroep van social worker.  

In dit basisprogramma van twee jaar maak je deel uit 

van een klas en krijg je een studieloopbaancoach. Deze 

begeleidt en coacht de klas en jou als student. Samen

werken is een belangrijke competentie in het beroep 

van de social worker. De klas is de eerste ‘oefentuin’ 

en zal in deze eerste twee studiejaren een belangrijke 

functie vervullen in het samen werken en samen leren. 

Profileren jaar 3 en 4

Na het brede basisprogramma breekt nu de tijd aan  

dat je je als social worker kunt profileren. De laatste 

twee studiejaren zijn hiervoor bedoeld. Je kunt kiezen 

uit drie profielen: 

 sociaal werk in de wijk (activering en individuele 

ondersteuning)

 sociaal werk in de zorg (langdurige en/of  

complexe zorg en ondersteuning)

 sociaal werk in het jeugddomein



Je volgt een minor van een half jaar. En je loopt een jaar, van maandag  

tot en met donderdag, een stage die past bij je profielkeuze. Dat kan op één 

stageplaats maar je kunt soms ook kiezen voor twee verschillende stages. 

Vrijdag is de terugkomdag op school. 

De thema’s op school maken plaats voor vraagstukken die aansluiten op de 

stage die je loopt. Ook de theorie heeft met deze vraagstukken te maken.  

In de leerwerkgemeenschap ga je met de vraagstukken aan de slag. Omdat 

de leerwerkgemeenschap hoort bij je gekozen profiel, kom je nieuwe  

gezichten tegen: andere studenten en misschien ook andere docenten dan 

je gewend bent. Het laatste half jaar is gereserveerd voor het afstuderen. 

Ook dit staat in het teken van het gekozen profiel. Je verricht individueel 

een praktijkgericht onderzoek voor een organisatie uit het werkveld naar 

keuze en je ontwikkelt een beroepsproduct. 

Keuzevakken en bijspijkervakken

In jaar één en twee is een aantal studiepunten gereserveerd voor keuzevak

ken. Je kunt kiezen uit zo’n driehonderd hogeschoolbrede keuzevakken, 

waarmee je over de grenzen van je eigen opleiding heen kunt kijken.  

Ook dienen keuzevakken om invulling te geven aan je specifieke leerbehoef

ten. Soms blijkt dat je moeite hebt met een bepaald vak. Dan is het nuttig  

je kennis hiervan bij te spijkeren. Bijvoorbeeld op het gebied van de  

Nederlandse taal. 

Minor

Met een minor maak je de studie persoonlijk en kun je je extra profileren op 

de arbeidsmarkt. Je verdiept je in je vakgebied of je verbreedt je kennis in 

de richting van je keuze. Op de website krijg je een indruk van de vele minors 

waaruit je kunt kiezen. Bijvoorbeeld de minor Werken in gedwongen kader of 

de minor Begeleidingskunde. Maar een minor buiten de opleiding Social Work 

behoort ook tot de mogelijkheden.

Buitenland

Tijdens je studie kijk je niet alleen over de grenzen van je beroep, maar ook 

over de grenzen van je land. Denk bijvoorbeeld eens aan de universele rech

ten van de mens. Alle thema’s binnen de opleiding Social Work kun je lokaal, 

regionaal, nationaal en internationaal benaderen. Ook is het mogelijk om zelf 

naar het buitenland te gaan voor je stage of om een minor te volgen. 

Talentontwikkeling

Begeleiding

Alle studenten zijn uniek en hebben hun eigen ideeën over wat zij in  

hun studie willen bereiken. In onze begeleiding maken we je bewust van  

je capaciteiten, kansen en uitdagingen. Zo helpen we je om jezelf te over

treffen en het beste uit jezelf te halen. Als student krijg je een studieloop

baancoach (docent) die je begeleidt en de studievoortgang in de gaten 

houdt. Ook kun je een peercoach krijgen: een ouderejaars student die een 

jongerejaars begeleidt.

Honoursprogramma

Ben je gemotiveerd om uit te groeien tot excellente beroepsbeoefenaar? 

Wil je meer energie in je studie steken en een plus op je cv zetten? Dan is 

het honoursprogramma van de opleiding Social Work iets voor jou. Je werkt 

onder toezicht van lectoren en onderzoekers in het kenniscentrum Talentont

wikkeling aan complexe multidisciplinaire praktijkvraagstukken, samen met 

honoursstudenten van andere opleidingen. Je kunt aanhaken bij een van de 

onderzoekthema’s. Na af studeren krijg je een honours degree bij je diploma 

en de aantekening ‘excellente professional’.  

Meer weten? Kijk op hogeschoolrotterdam.nl/go/honoursprogramma

“Om kinderen op te 

voeden heb je een hele 

wijk nodig. Het gaat 

verder dan alleen de 

ouders. Als social 

worker moet je zicht 

hebben op dat hele 

netwerk.”

Opvoeden doe je met z’n allen. Met 

ouders, leraren, sportcoaches, vrijwil

ligers. Behalve een ingewikkelde 

opvoedvraag kan een gezin meerdere 

hulpvragen hebben. Er zijn schulden of 

bijvoorbeeld relatieproblemen. Dan wil 

je niet voor alles aparte hulpverleners. 

Daarom werken we met social workers. 

Deze generalisten zijn breed opgeleid 

en denken niet in specialistische hokjes. 

Ze overzien alle problemen van het ge

zin en kunnen verbindingen leggen met 

andere professionals, buurtgenoten, 

familieleden en vrijwilligers. De social 

worker houdt de verantwoordelijkheid 

voor het gezin met al zijn hulpvragen. 

Deze nieuwe manier van werken zie je 

overal. Het zal alleen maar toenemen 

omdat er landelijk een beweging naar 

voren wordt gemaakt. Wijkteams gaan 

anders werken om zo toegankelijk mo

gelijk te worden en meer aan preventie 

te kunnen doen. Jongeren worden 

minder snel in tehuizen geplaatst 

maar meer thuis of in een pleeggezin 

begeleid. De social worker binnen het 

wijkteam is dan de aangewezen profes

sional om het gezin te begeleiden.

Jacques Bovens is lid van de raad van bestuur van 
FlexusJeugdplein, een organisatie voor jeugd- en 
opvoedhulp in Rotterdam-Rijnmond en Dordrecht.



Hoogopgeleid aan het werk

Waarom Social Work?

De opleiding Social Work is nieuw, maar niet helemaal. Tot nu toe kon je 

kiezen uit vier aparte sociale hboopleidingen: Culturele en Maatschappelijke 

Vorming, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Pedagogiek en Sociaal 

Pedagogische Hulpverlening. Dat is nu anders. 

Door allerlei maatschappelijke ontwikkelingen is de sociale sector sterk aan 

het veranderen. Denk bijvoorbeeld aan het overhevelen van zorgtaken van 

provincie naar gemeente. Of aan de omvorming van verzorgingsstaat naar 

participatiemaatschappij. De problematiek verandert niet, doelgroepen 

veranderen niet, maar wel gaan professionals in de sociale sector anders 

werken. Ze krijgen steeds meer en complexere taken. 

In de toekomst komt er bovendien meer vraag naar breed inzetbare social 

workers. Daarom heeft Hogeschool Rotterdam gekozen voor een nieuwe 

opleiding waar je in de eerste twee jaar uitgebreid kennismaakt met alle 

facetten van het sociaal werk. Daarna kies je een profiel waarmee je je kunt 

specialiseren. Op deze manier ben je straks goed gekwalificeerd voor het 

social work van de toekomst.

Beroep

Na het afstuderen ben je een breed opgeleide professional die binnen het  

sociale domein alle kanten op kan. Welk beroep je ook kiest, steeds werk je  

met mensen die het (even) niet meer alleen kunnen en die soms tijdelijk,  

soms langdurig, ondersteuning of hulp nodig hebben. Sommigen hebben op

voedingsvragen, anderen relatieproblemen, schulden, huisvestings problemen, 

psychische problemen of verslavingsproblemen. Meer dan we  

hier kunnen opnoemen. Als social worker probeer je samen met hen de situatie 

te verbeteren en netwerken te versterken. Bijvoorbeeld als gezinscoach in het 

wijkteam, als woonbegeleider van (verstandelijk) gehandicapten, als groeps

leider in de (jeugd)detentie of als jongerenwerker. Of je werkt juist preventief 

aan het vergroten van hun kansen door hun talenten te ontwikkelen.

“Kwetsbare mensen 

in de wijk zijn vaak 

eenzaam. Door dien-

stenruil kun je ze weer 

terughalen naar de 

maatschappij. Social 

workers zijn hierbij 

een spin in het web.”

Eenzame mensen willen zich wel ergens 

bij aansluiten, maar weten vaak niet 

waar te beginnen. Of ze missen bepaal

de vaardigheden. Als maatschappelijk 

werker zou ik me vroeger richten op 

hun individuele problemen, maar liever 

focus ik me nu als social worker op hun 

krachten. Ik zoek manieren waarop ze 

weer de deur uit komen, anderen ont

moeten en elkaar gaan ondersteunen. 

Hopelijk gaan ze er wat van glimmen, 

omdat ze in hun kracht komen te staan.

Het project Dockwerkers is tot nu toe 

succesvol gebleken. Ik werk honderd 

procent als social worker. Ik sta open 

voor alle hulpvragen van cliënten en 

ondersteun hen daarin. Maar ik denk  

allang niet meer in termen van opbouw

werk, maatschappelijk werk of  

cultureel werk. Mijn scope is breder. 

Mijn werk is ook veel leuker geworden 

dankzij het brede instrumentarium 

waarover ik beschik. Pas was er iemand 

met groot rijbewijs en er waren bewo

ners die hun gekochte Marktplaats

spulletjes niet konden ophalen. Met een 

gehuurde bus waren die bewoners  

geholpen en was de chauffeur een  

dag als vrijwilliger op pad. Zo zijn de 

bewoners deelnemers geworden.  

Dockwerkers. Mooi toch?

Jenny Zwijnenburg werkt als participatiemakelaar in 
het Rotterdamse Charlois bij Stichting Dock. Ze werd 
in 2014 gekozen tot Sociaal Werker van het Jaar. 



Studeren in Rotterdam

Manhattan aan de Maas. Daar lijkt Rotterdam op als je de skyline bekijkt.  

De stad is booming, dankzij de moderne architectuur en de vele festivals.  

Het bruist er van kunst en cultuur. De grootste havenstad van Europa is de  

ideale plek om je studietijd door te brengen, ook vanwege de gezellige bars, 

hippe restaurants en leuke winkeltjes. Een studentenkamer is hier goed te 

vinden. Meer weten: kijk op rotterdamstudentenstad.nl

Rotterdam heeft ook een ander gezicht. Achter de skyline vind je de uitdagin

gen van de grote stad. Social Work studeren in Rotterdam betekent dat je al 

tijdens je studie daar veel professionele ervaring mee opdoet. Die ervaring zal 

de rest van je loopbaan goed van pas komen. 

Waarom kiezen voor Social Work op Hogeschool Rotterdam?

1. Brede sociale opleiding waarmee je veel kanten op kunt.

2. Jaar 1 en 2 basisprogramma, jaar 3 en 4 specialiseren binnen profiel. 

2.  Wat je in de les leert, kan je direct toepassen in de praktijk.

3.  Thematisch onderwijs.

4.  Veel mogelijkheden om een eigen kleur te geven aan je studie.

5.  Persoonlijke aandacht.

6.  Hulp bij struikelvakken en andere studieproblemen.

7.  Rotterdam is de proeftuin van Nederland. Als je het hier kunt,  

kun je het overal!

“Empowerment is het 

vinden en ontwikkelen 

van je eigen kracht. 

Voor cliënten is het 

soms een hele zoek-

tocht om die kracht 

te vinden. Als social 

worker speel je hierbij 

een cruciale rol.”

Wij ondersteunen mensen bij het 

versterken van hun eigen kracht  

en het omgaan met belemmeringen. 

Hierbij betrekken we hun naasten, 

vrijwilligers en de lokale omge

ving. Ons doel is empowerment, 

ontwik keling en/of herstel van onze 

cliënten. Daar hebben we social 

workers voor nodig die sociaal zijn, 

empathisch, flexibel, ondernemend, 

resultaatgericht én innovatief. 

Het werk is anders dan vroeger. 

Toen was het minder noodzakelijk 

om resultaten inzichtelijk te maken. 

Nu moet je je resultaten zichtbaar 

maken maar ook bouwen aan een 

samenleving waar iedereen ertoe 

doet. 

Joke Ellenkamp is directeur bij Pameijer, een 
instelling voor langdurige en complexe zorg en 
ondersteuning in de regio Rijnmond en op de Zuid-
Hollandse eilanden.



Praktische informatie

Locatie opleiding

Museumpark

Museumpark 40

3015 CX Rotterdam

Toelating

Uitgebreide informatie over de toelatingsvoorwaarden 

en een eventueel advies over te volgen (bijspijker)vak

ken vind je op hogeschoolrotterdam.nl/socialwork

Aanmelden en studiekeuzecheck

Meld je vóór 1 mei 2016 online aan via www.studielink.nl.

Hiervoor heb je wel een DigiD nodig. Heb je nog geen 

DigiD? Vraag deze dan tijdig aan via www.DigiD.nl

Na aanmelding krijg je een uitnodiging voor een 

studiekeuzecheck. Deelname hieraan is verplicht. De 

studiekeuzecheck bestaat minimaal uit een studie

keuzeadviesgesprek met de opleiding. Samen bekijken 

we of de gekozen opleiding voor jou de juiste is en of je 

ondersteuning nodig hebt om een goede start te kunnen 

maken met je opleiding. Na de studiekeuzecheck krijg  

je een studiekeuzeadvies. Bij aanmelding na 1 mei is  

dit advies bindend.

Kijk voor alle informatie over de aanmeldprocedure  

en de studiekeuzecheck op  

hogeschoolrotterdam.nl/aanmelden

Kosten

Jaarlijks betaal je collegegeld. De bedragen worden 

ieder jaar opnieuw vastgesteld. Het collegegeld  

voor 20162017 vind je vanaf april 2016 op 

hogeschoolrotterdam.nl/collegegeld

Voor de aanschaf van boeken, readers en andere  

studiematerialen moet je bij de opleiding Social Work 

rekenen op een gemiddeld bedrag van € 500, per jaar.

Open Dagen en Avonden

Tijdens de Open Dagen en Open Avonden kun je kennis

maken met alle opleidingen van Hogeschool Rotterdam. 

Ook krijg je in het gebouw alvast een indruk van de sfeer 

en van de faciliteiten, zoals het Open Leer Centrum,  

het restaurant en de mediatheek. Alle data vind je op 

hogeschoolrotterdam.nl/open-dag.

Proefstuderen

Elk jaar organiseert Hogeschool Rotterdam proef

studeerdagen. Kijk voor de data van Proefstuderen  

en het aanmeldformulier op  

hogeschoolrotterdam.nl/proefstuderen

Studievoorlichting

Wil je meer informatie over opleidingen, toelating,  

aanmelden en studeren in het hbo? Neem dan contact 

op met de afdeling Studievoorlichting.

T (010) 794 44 00

E  studievoorlichting@hr.nl

I  hogeschoolrotterdam.nl/studievoorlichting

Meer weten?

Omdat de opleiding in ontwikkeling is, komt er steeds 

meer informatie beschikbaar. Kijk daarom voor de laatste 

informatie op hogeschoolrotterdam.nl/socialwork

Wil je meer informatie over studeren aan Hogeschool 

Rotterdam? Kijk dan op: hogeschoolrotterdam.nl

@hsrotterdam /hogeschoolrotterdam

Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

Gegevens opleiding

 Officiële opleidingsnaam: Social Work

 Taal onderwijs: Nederlands

 Studiebelasting: Naast de ingeroosterde uren moet je 

ook aandacht besteden aan zelfstudie. Houd reke

ning met een totale studiebelasting van ca. 40 uur 

per week.

 Bindend Studie Advies (BSA): In jaar 1 moet je minimaal  

48 punten halen om over te gaan naar het tweede jaar. 

Maar we verwachten dat je in jaar 1 alle 60 studie punten 

haalt, zodat je zonder achterstand start in jaar 2.

 Titel na afstuderen: Bachelor of Social Work (BSW)

 Indicatie bruto startsalaris: € 1573,  

(Bron: HBOMonitor 2014)


