Startmoment(en)

Social Work

September
Opleidingstype

Hbo-bachelor
In het kort
Heb jij een warm hart en een koel hoofd? Help je
graag mensen? Dan past de hbo-opleiding Social
Work echt bij jou! De beste ondersteuning bieden
aan mensen die zich (tijdelijk) in een kwetsbare
situatie bevinden. Dat is je doel als social worker.
Met een ‘warm hart’ en een ‘koel hoofd’. Met je
warme hart heb je aandacht voor het welzijn van
anderen. Tegelijkertijd houd je je hoofd koel, zodat
je ingewikkelde situaties binnen zorg en welzijn
weet te ontrafelen. We dagen je uit om vanuit
verschillende kanten naar maatschappelijke
vraagstukken te kijken. Je leert te denken in
creatieve oplossingen en zorgt ervoor dat iemand
weer zijn eigen weg vindt in de samenleving.
Kortom, mooi en betekenisvol werk!

Inhoud
In de eerste twee jaar maak je kennis met diverse
onderdelen van het werkveld waarin de social
worker zich begeeft. In het tweede jaar start je met
een stage en deze praktijkuren stijgen gedurende
de opleiding. Aan het einde van het tweede jaar
kies je een afstudeerrichting of de brede richting
Social Work. Jaar drie start met een interne of
externe minor van een half jaar en vervolgens
begin je aan je jaarstage. Na die stage volgt het
praktijkgerichte afstudeeronderzoek van een
halfjaar. Daarna ben je klaar om het werkveld in te
gaan als startend social worker.

Wat kun je van ons verwachten?
Betrokken en enthousiaste docenten, die dicht
bij het werkveld staan.
Uitdagend onderwijs gebaseerd op actuele
maatschappelijk vraagstukken.
Brede basis voor je toekomst als social worker.
Intensieve samenwerkingen met het werkveld
in de regio.
Tijdens de opleiding leer je om je te verwonderen,
vragen te stellen en zelf op zoek te gaan naar
antwoorden. Je ontdekt hoe je mensen op een
creatieve wijze kunt ondersteunen. Een voorbeeld
is het Real Life Challenge onderwijs: je gaat direct
aan de slag met actuele vraagstukken uit het
werkveld. Zelfstandig én met je medestudenten.

Studievorm

Voltijd
Lesplaats(en)

Eindhoven

Social Work staat officieel geregistreerd
als Bachelor of Social Work



Contact

Telefoon: 08850 79511
E-mail: socialestudies@fontys.nl

Wat verwachten wij van jou?

Website:fontys.nl/socialestudies-voltijd

Je bent geïnteresseerd in sociale onderwerpen en
vindt het leuk om mensen te 'verbinden'.
Samenwerken met anderen vind je interessant, je
hebt inlevingsvermogen, maar je bent ook in staat
om de confrontatie aan te gaan als dit nodig is.
Daarnaast vind je het een uitdaging om mensen op
een creatieve wijze in beweging te brengen. Tot
slot is het van belang dat je lef hebt en stevig in je
schoenen staat. Deze aspecten komen uiteraard
tijdens de opleiding ook aan bod, zodat je jezelf
daarin verder kunt ontwikkelen.
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Het eerste jaar



Instroomprofiel

Aanvankelijk word je breed opgeleid en maak je
kennis met het sociaal-agogisch werkveld. Je krijgt
vakken als agogiek, psychologie, sociologie, recht en
filosofie. Daarnaast volg je Real Life Challenge
onderwijs. Dit zijn brede en uitdagende
beroepsvraagstukken, waarin je met
praktijkopdrachten aan de slag gaat. Ook trainen we
je bijvoorbeeld in communicatie en expressie,
methodisch en creatief werken en coaching en
agogische relatie. Het eerste jaar rond je af met je
propedeusegetuigschrift.
Op welke studielast kan je rekenen?
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Voor de opleiding Social Work ben je toelaatbaar met minimaal een afgeronde
Mbo-opleiding niveau 4 of een HAVO- of VWO diploma.

20 uur Op school



8 uur Praktijk
Hoe is deze studielast opgebouwd?
50%

Theorie
30%

Zelfstudie
Praktijk



Studiekosten

12 uur Zelfstudie

20%

Een studiejaar bestaat uit 4 onderwijsperiodes van
ongeveer 10 weken.

Ga naar de collegegeldmeter en je weet
precies hoeveel je moet betalen aan
collegegeld fontys.nl/collegegeldmeter
Andere kosten
Naast collegegeld moet je rekening
houden met aanvullende kosten voor
boeken, readers, een laptop etc.

Open dagen en zo...
Algemene vragen over
Fontysopleidingen?

Na de opleiding
T: 08850 80000
Na afronding van de opleiding krijg je de
internationaal erkende titel ‘Bachelor Social Work’
en kun je je laten registreren in het beroepsregister.
Je werkveld is breed, ga bijvoorbeeld aan de slag
binnen de psychiatrie, jeugdzorg, verslavingszorg,
gemeenten of zorg in de wijk.



Aanmelden



Aanmelden doe je uiterlijk 1 mei
via de website van Studielink.

fontys.nl/studielink

Studiekeuze



Om zeker te weten of de
opleiding van jouw keuze ook
goed bij je past, biedt Fontys jou
een studiekeuzecheck aan. De
studiekeuzecheck is verplicht
voor alle aanmelders voor het
eerste jaar van de
bacheloropleiding Social Work.
Een uitzondering hierop zijn
studenten met een buitenlands
diploma en aanmelders voor een
selectieopleiding.

Doorstuderen
Het is mogelijk na het behalen van je bachelor door
te studeren. Er zijn verschillende (hbo- en
academische) masteropleidingen die aansluiten.
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Deze opleiding leidt op
tot de graad Bachelor of
Social Work

