Startmoment(en)

Social Work

September
Opleidingstype

Hbo-bachelor
Deeltijdonderwijs is bedoeld voor de professional
die zich wil ontwikkelen vanuit de (eigen)
beroepspraktijk binnen het sociaal domein.Het gaat
om leren terwijl je werkzaam bent in de praktijk om
zo een transfer te kunnen maken tussen
werkervaringen en actuele, verdiepende theorie en
vaardigheden. Zo wordt praktijkkennis onderbouwd
en verantwoord. Je wordt in het onderwijs
uitgedaagd om je eigen visie opnieuw te bekijken
en ter discussie te stellen op basis van nieuwe
perspectieven en inzichten. Je wil kennis en
vaardigheden direct functioneel inzetten in de
beroepspraktijk. Als professional binnen het sociale
werkveld ondersteun je mensen bij het nemen van
regie op hun eigen leven. Je werkt vanuit de kracht
en kwaliteit van een ander. Ook weet je om te gaan
met verandering bij groepen en bij Zorg- en
Welzijnsorganisaties. Dit binnen soms ingrijpende
maatschappelijke ontwikkelingen.

Inhoud
Het onderwijs is gericht op maatschappelijke
ontwikkelingen binnen het sociaal-agogisch
domein. We leiden je breed op en vanaf het derde
studiejaar bieden we je de mogelijkheid om een
traject te volgen wat na diplomering leidt naar een
registratie binnen SKJ (Jeugdzorg) of GGZ Agoog.
Om je goed voor te bereiden volg je Real Life
Challenges (RLC) en theorievakken.

Wat leer je bij Social Work?
Door kritisch te kijken naar actuele
beroepsvraagstukken stimuleren we je om vanuit
verschillende perspectieven te denken en te
handelen. Je leert bij Social Work vanuit
verschillende kanten naar een beroepsvraagstuk te
kijken en om te gaan met veranderingen.
Je maakt gebruik van de expertise van
medestudenten/professionals.

Hoe is de studie opgebouwd?
In de 1e en 2e jaar leggen we een brede basis om
te kunnen werken als HBO professional.
In het 3e jaar volg je een verdiepingsprogramma en
kies je of je breed of specifiek gaat afstuderen.

Studievorm

Deeltijd
Lesplaats(en)

Eindhoven

Sociale Studies staat officieel
geregistreerd als Bachelor of Social
Work.



Contact

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







@FSocialeStudies
/fontyshogeschoolsocialestudies
Fontys Hogeschool Sociale Studies
fontys_sociale_studies
Fontys Hogeschool Sociale Studies

Het eerste jaar

Hoeveel uren per week ben je met je studie
bezig?
8 uur Theorie en vaardigheden





Instroomprofiel

Aanvankelijk word je breed opgeleid. Je krijgt
theorievakken zoals psychologie, sociologie, recht
en filosofie. Je krijgt Real Life Challenges, dit zijn
brede en uitdagende beroepsvraagstukken die je
vanuit je beroepspraktijk inbrengt en koppelt aan
kennis, houding en vaardigheden. Daarnaast ben je
minimaal 16 uur per week betaald/onbetaald
werkzaam in de praktijk. Het 1e jaar rond je af met je
propedeusegetuigschrift.

16 uur Zelfstudie
16 uur Praktijk
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VWO
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NT





Voor de opleiding Social Work ben je toelaatbaar met minimaal een afgeronde mboopleiding niveau 4 of een HAVO- of een VWO diploma. Voor aanvang van de
opleiding dien je in het bezit te zijn van een praktijkplaats (betaald of onbetaald).
Deze plek heb je binnen het sociaal-agogisch domein voor minimaal 16 uren per
week in leerjaar 1 en 20 uren per week vanaf leerjaar 2.

Hoe is de studie ingedeeld?
Theorie



Studiekosten

20%

Zelfstudie

40%

Praktijk

40%

Een studiejaar bestaat uit 4 onderwijsperiodes van
ongeveer 10 weken waarin je één vaste dag in de
week les volgt. Voor studiejaar '19-'20 is dit op
donderdag.

Typerend voor deze opleiding
Als opleiding onderhouden wij goede contacten met
werkgevers binnen de sociaal-agogische sector in
de regio Zuid-Oost Brabant. Hierdoor kunnen we
voortdurend toetsen of theorie en praktijk nog op
elkaar aansluiten en waar nodig ons onderwijs
verbeteren. Inmiddels blijkt dat werkgevers steeds
meer op zoek zijn naar breed inzetbare
professionals op hbo-niveau. Een trend waarop wij
hebben ingespeeld door als één van de eerste
Nederlandse Hbo-instellingen een brede Bachelor of
Social Work aan te bieden die optimaal aansluit bij
de arbeidsmarkt. Dat betekent dat we je in principe
‘breed’ opleiden tot Social Worker. Vanuit die brede
basis kun je er vervolgens voor kiezen om je te
specialiseren.

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.
Kosten (deels) aftrekbaar
Deeltijdstudenten komen niet in
aanmerking voor studiefinanciering. In
sommige gevallen kun je kosten die je
maakt voor je studie van de belasting
aftrekken. Kijk voor meer informatie op
www.belastingdienst.nl.

Open dagen en zo...

Algemene vragen over
Fontysopleidingen?
T: 08850 80000

22-08-2019 Aan de inhoud van deze factsheet kunnen geen rechten worden ontleend.



Aanmelden doe je via de website
van Studielink. Na aanmelding
ontvang je een uitnodiging voor het
aanleveren van een portfolio en op
basis daarvan een uitnodiging voor
een intakegesprek.

fontys.nl/studielink-dt
Studiekeuze

Om zeker te weten of de opleiding
goed bij je past, behoort een
persoonlijk gesprek altijd tot de
mogelijkheden. Neem hiervoor
contact op met Dian van Bladel,
coördinator, via
d.vanbladel@fontys.nl of
08850-77543.



Open dagen
Eindhoven

Aanmelden

27-11-2019


Deze opleiding leidt op
tot de graad Bachelor of
Social Work

