Startmoment(en)

Social Work

September
Opleidingstype

Hbo-bachelor
Als sociaal werker ben je nieuwsgierig, flexibel en
wil je graag mensen helpen. Maar wat is helpen?
En wat betekent dit voor jou? Het gaat uiteindelijk
altijd om de wensen en doelen van de ander. Soms
zijn er zaken die het leven op z'n kop zetten en
gevolgen hebben voor het individu, de familie en de
buurt. 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.

Wat verwachten wij van jou?
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.

Wat leer je bij Social Work?
We dagen je uit om je te verwonderen, vragen te
stellen en zelf op zoek te gaan naar antwoorden.
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. Denk
bijvoorbeeld aan een scheiding of ziekte, dit heeft
impact op ouders, kinderen en directe familie. Al
deze betrokkenen kunnen behoefte hebben aan
jouw ondersteuning. Een ander voorbeeld is de
leefbaarheid in een buurt. Je leert als sociaal
werker samen met buurtbewoners, de gemeente
en andere professionals initiatieven rondom
bijvoorbeeld veiligheid, armoede en saamhorigheid
van de grond te krijgen.

Hoe is de studie opgebouwd?
In de eerste twee jaar maak je kennis met diverse
onderdelen van het werkveld waarin de sociaal
werker zich begeeft. De vakken zijn gericht op het
sociaal-agogisch domein. In het 2e jaar start je
daarnaast met een stage en deze praktijkuren
stijgen gedurende de opleiding. In het 3e jaar ga je
verbreden en kies je waarop je gaat specialiseren.
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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 1e 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
Zelfstudie
Praktijk



Studiekosten

12 uur Zelfstudie

30%
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...



Open dagen
Typerend voor deze opleiding
Als Fontys Hogeschool Sociale Studies
onderhouden wij goede contacten met werkgevers
binnen de sociaal-agogische sector in de regio
Zuid-Oost Brabant. Enkele maken ook deel uit van
onze Raad van Advies. 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. Bij ons studeren ruim 1400 studenten
Sociale Studies.

Eindhoven

Algemene vragen over
Fontysopleidingen?
T: 08850 80000
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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.


Deze opleiding leidt op
tot de graad Bachelor of
Social Work

