
 
   
  

Programma proefstuderen  
Social Work  
  
Adres  
Museumpark 40  
3015 CX Rotterdam  
  
Wat kun je verwachten? 
Tijdens het proefstuderen kun je ervaren hoe studeren bij Social Work is. Er wordt een 
lesprogramma verzorgd door docenten en studenten uit jaar 1 zijn aanwezig om de docenten 
te ondersteunen. Bij Social Work zijn geen standaard hoor- of werkcollege. Hoe de lessen wel 
ingericht worden kun je ervaren met je mede-proefstudeerders en Social Work-studenten. Dit 
doe je onder begeleiding van een docent en aan de hand van de diverse werkvormen. In de 
kritische beroepssituatie wordt een beeld geschetst van hoe je als professional te maken kan 
krijgen met mensen die onderling van elkaar verschillen en op een andere manier in het leven 
staan. Ook jij kijkt misschien vanuit een ander referentiekader. Hoe ga je als Social Worker 
met deze verschillen en botsingen om, waarbij je trouw blijft aan je eigen normen en 
waarden, maar tegelijk open staat voor die van een ander? 
 
Voorbereidende opdracht  
Voor dit programma geldt een voorbereidende opdracht, deze kun je in de bijlage van je 
registratiemail vinden.  
  
Meenemen  
Neem pen en papier mee om aantekeningen te maken.  
  
Consumpties  
Tijdens het proefstudeerprogramma krijg je een drankje aangeboden. Extra consumpties 
zijn in de kantine te koop. Let op, met contant geld betalen is niet mogelijk.  
  
Programma  
08.30 – 09.00 uur Aanmelden in de centrale hal  
09.00 – 09.30 uur Kennismaking in de green room met je mede-proefstudeerders  
09.30 – 12.30 uur Aan de slag in de klas met de kritische beroepssituatie  
13.00 uur               Afronding  

      



 
   
  

Voorbereidende opdracht  
  
Proefstuderen Social Work  
Bedenk drie vragen over Social Work die je aan het eind van het proefstuderen aan de 
klassenvertegenwoordiger of docent van je proefstudeerklas zou willen vragen. Neem 
deze vragen uitgeprint mee.  
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