
 
 
 
 
 

Leeruitkomsten Hanzehogeschool Deeltijd 

Sociaal Werk, de Community 
Centraal 

Alle leeruitkomsten hebben betrekking op niveau Basis (1) en Kiezen (2) 
De student: 
• plaatst de vraag van burger in breder perspectief, maakt een analyse hoe mens en maatschappij samenhangen, hoe 

beslissingen op één vlak doorwerken naar een ander vlak en toont maatschappelijk bewustzijn (op de hoogte zijn van 
actualiteit; nationaal en internationaal en het hebben van een idee/mening over burgerschap); 

• toont (Bloom affectief domein) dat hij/zij bij het werken met de burger/ cliënt de eigen kracht en die van het netwerk 
kan herkennen en erkennen en zo mogelijk actief inzet. Hierbij toont de student interculturele sensitiviteit en laat zien 
dat hij/zij aansluit bij diversiteit in cliënt(systemen) en sociale context; 

• maakt een keuze voor een wijkgerichte interventie die passend is bij de vraag en de analyse van de situatie en 
omgeving van de burger, onderbouwt deze keuze maakt een plan voor implementatie, gebruikmakend van relevante 
theorie en methodieken m.b.t. interculturele communicatie, sociologische, ethische, sociaalpsychologische 
concepten, oplossingsgericht werken, motiverende gespreksvoering en schuldhulpverlening; 

• toont initiatief en ondernemerschap door een (sociaal zwakke) wijk te bezoeken, hier signalen op te pikken, met 
burgers contact te leggen en een vraag van een burger te ‘oogsten’. Hierbij toont de student dat hij/zij in een 
(studie)team kan samenwerken, maar zich ook op een professionele manier kan profileren richting instellingen en 
bewoners in de wijk; 

• toont schriftelijke en mondelinge vaardigheid m.b.t. taalvaardigheid (o.a. woordenschat, grammatica), opbouw, 
logica, onderbouwing en argumentatie en zet hiervoor onderzoeks- en informatievaardigheid in; 

• reflecteert op het eigen denken en handelen (houding, attitude en vaardigheden), durft kritisch te kijken naar de 
eigen denkbeelden, formuleert leervragen en kan planmatig werken om de leervragen te beantwoorden. 

Sociaal Werk, de 
Professionele Relatie 

Er wordt gewerkt op het niveau “basis” en “verdiepend/kiezen”, de basis wordt gelegd, maar omdat het hier gaat om 
volwassenonderwijs, nemen we direct de stap naar verdiepen en toepassen van kennis in bijvoorbeeld analyses. De 
student toont dat hij/zij in een professionele leeromgeving, zijn/haar eigen leerproces en (studie)loopbaan kan aansturen 
o.b.v. onderzoek en reflectie. 
De student: 
• legt op basis van een analyse van de eigen socialisatie uit hoe zijn/haar persoonlijke identiteit samenhangt met 

zijn/haar beroepsidentiteit als (beginnend) Sociaal Werker binnen de context van het sociaal domein. De student past 
hierbij enkele relevante theoretische concepten uit de pedagogiek en psychologie toe; 



• gaat binnen de context van een intake en een ontwikkelingsgericht gesprek een samenwerkingsrelatie aan met de 
cliënt, hierbij heeft de student aandacht voor zelfregie en het netwerk van de cliënt. De student past hierin relevante 
theorie uit sociale vaardigheden toe; 

• schrijft op basis van gesprekken met een cliënt een intakeverslag. De student past hierin relevante theorie uit de 
psychologie en pedagogiek toe en voert een zorgvuldige en correcte administratie; 
 werkt op professionele wijze samen in de (beroeps)praktijk of in de onderwijsleergemeenschap; 

• toont in de uitwerking van opdrachten professionele schriftelijke en mondelinge communicatie en kan daarbij 
informatie- en onderzoek vaardigheden inzetten; 

• toont dat hij/zij in een professionele leeromgeving, zijn/haar eigen leerproces en (studie) loopbaan kan aansturen 
o.b.v. onderzoek en reflectie. 

Modules Hoofdfase Leeruitkomsten 
Sociaal Werk, Werken met 
Systemen en Groepen 

De student:  
• past systeemhulpverlening toe in een systeem, en toont hierbij aan methodisch te werken volgens de regulatieve 

cyclus en gebruik te maken van verschillende methodieken/ benaderingen; 
• signaleert een hulpvraag van een (groep) burger(s)/bewoner(s)/client(en) waarvoor een vorm van 

groepshulpverlening uitkomst zou bieden;  
• analyseert de vraag op meerdere niveaus (micro, meso macro), integreert hierin theoretische concepten en relevante 

(inter)nationale ontwikkelingen en inzichten; 
• ontwerpt een prototype voor een vorm van groepshulpverlening waarbij rekening is gehouden met relevante kaders 

(normatief-ethisch, financieel, organisatorisch) en waarbij aangesloten is op- en draagvlak is gecreëerd bij relevante 
betrokkenen in de praktijk; 

• observeert en analyseert op basis van groepsdynamische theorie: 
 -groepsdynamiek tussen groepen: parallelle processen, 
 -groepsdynamiek binnen groepen: elkaar beïnvloedende processen, 
 -de eigen rol binnen groepsprocessen. 

• ontwerpt een groepsinterventie:  
 -die aansluit op de analyse van de groepsdynamische processen binnen en tussen groepen, 
 -die methodisch wordt verantwoord, 
 -waarmee de groep gecoached wordt richting productievere samenwerking. 

• verantwoordt de eigen professionele ontwikkeling- als ondernemende professional: opereert actief en ondernemend 
in de professionele samenwerking met relevante betrokkenen in zowel de (beroeps)praktijk als de 
onderwijsleergemeenschap 



• als onderzoekende professional: toont onderzoekende houding, maakt gebruik van onderzoek van anderen en voert 
zelf onderzoek uit, 

• als normatieve professional: maakt inzichtelijk welke ethische afwegingen gemaakt zijn op basis van welke waarden 
(eigen of beroepsgerelateerd), 

• als lerende/reflectieve professional: maakt inzichtelijk hoe de eigen ontwikkeling op basis van zelfsturing wordt 
vormgegeven. 

Leerwerkomgeving A De student: 
• legt contact met mensen en hun sociale context, door zich open te stellen voor de eigenheid van mensen, present te 

zijn en actief te luisteren;  
• bevordert sociaal functioneren van mensen en van hun primaire leefomgeving op methodische wijze. De student doet 

dit door middel van dialoog en op basis van gelijkwaardigheid, gericht op zelfregie en participatie en let hierbij op de 
veiligheid van kwetsbaren; 

• bevordert het sociaal functioneren van mensen en hun netwerken op methodische wijze. De student doet dit door 
middel van dialoog en op basis van gelijkwaardigheid, gericht op handelingsvermogen van mensen en hun netwerken 
met oog voor diversiteit; 

• brengt gemeenschapsfactoren die van invloed zijn op het sociaal functioneren in kaart en is hierbij gericht op sociale 
cohesie en inbedding van mensen in de gemeenschap; 

• neemt (gedeelde) verantwoordelijkheid voor casussen en helpt bij het voeren van regie ten aanzien van bijvoorbeeld 
inzet van middelen en andere betrokken professionals. De student werkt hierbij transparant en efficiënt. 

• werkt professioneel samen met professionals uit de eigen en uit andere disciplines en is gericht op het behalen van de 
doelstellingen van mensen en hun netwerken en gemeenschappen; 

• leert van zijn ervaringen door steeds te reflecteren op eigen professioneel handelen; 
• toont dat hij actief zijn professionele beroepshouding ontwikkelt. 

Sociaal Werk, Profiel Jeugd De student: 
• ontwikkelt een eigen visie op opvoeding en ontwikkeling en maakt vanuit deze visie contact met een jeugdige en 

zijn/haar opvoeders (kwal. 1); 
• inventariseert en analyseert hoe een systeem van een kind of jeugdige functioneert (kwal. 1); 
• analyseert de verbinding tussen jeugdigen, opvoeders, school en organisaties in de wijk (kwal. 5,6); 
• ontwerpt een plan op basis van de anamnese, de kenmerken van jeugdzorgproblematiek, de behandeling en 

begeleiding daarvan, specifieke benaderingswijzen of methodieken en wettelijke kaders en financiering (kwal. 9); 
• analyseert het gebruik van effectieve e-health toepassingen op basis van onderzoek. De student weet deze 

toepassingen op een veilige manier te gebruiken en gericht in te zetten bij jeugdigen (kwal. 3); 



• bouwt samen met jeugd aan sociale verdraagzaamheid binnen de (digitale) samenleving (kwal 4); 
• beïnvloedt het gedrag van jeugdigen en hun opvoeders door middel van het uitvoeren van passende interventies 

(kwal.1); 
• reflecteert op haar professionele ontwikkeling ten aanzien van complexe beroepssituaties en koppelt deze aan de 

kernkwalificaties van de jeugdzorgwerker (kwal. 8, 10). 
Sociaal Werk, Profiel Welzijn 
& Samenleving 

De student: 
• komt op methodische wijze tot een collectieve interventie met wijkbewoners met als doel het vergroten van het 

sociaal functioneren van hun gemeenschap gericht op inclusie en eigenheid (kwal. 9); 
• ontwerpt samen met de wijkbewoners een plan op basis van kennis van lokale wet en regelgeving, verander 

theorieën en politiek en beleid (kwal. 4); 
• toont een presente houding gericht op empowerment van wijkbewoners (kwal. 1); 
• sluit aan bij de mogelijkheden, ontwikkelperspectieven en talenten in de wijk ten behoeve van het versterken van de 

lokale gemeenschap (kwal. 4); 
• activeert wijkbewoners (kwal. 4); 
• initieert en onderhoudt een professionele samenwerking met actoren in de wijk op verschillende niveaus (kwal. 6); 
• agendeert belangrijke items op beleidsniveau (kwal. 4); 
• reflecteert op eigen beroepsmatig denken en handelen (kwal. 8). 

Sociaal Werk, Profiel Zorg De student: 
• zet specifieke gespreksvaardigheden in, zoals motiverende gesprekvoering, OGW, agressieregulering en 

empowerment, IRB en Bondgenootschap allen passend binnen het profiel Zorg (kwal.1); 
• herkent op basis van relevante orthopedagogische, psychopathologische theorieën, medische en psychofarmaca 

kennis signalen, waarmee de student in staat is om bewust zijn/haar handelen aan te passen aan het optimaal 
ondersteunen van de client in zijn/haar gezondheid en welbevinden (kwal.3); 

• coacht de cliënt, diens netwerk en het professioneel netwerk ten aanzien van empowerment, zelfregie, eigen kracht 
en eigen verantwoordelijkheid (kwal.4); 

• toont aan dat hij/zij effectief kan samenwerken met andere professionals voor geïntegreerde zorg en ondersteuning 
(kwal.5); 

• ontwerpt samen met de cliënt, diens netwerk en het professioneel netwerk (interdisciplinaire teams) in een drang en 
dwang situatie een individueel zorg- en/of ondersteuningsplan en analyseert dit plan op het behalen van de eigen 
doelstellingen van de cliënt (kwal.6); 



• toont aan dat hij/zij zich bewust is van de individuele en culturele verschillen ten opzichte van de zorg en 
voorzieningen en houdt rekening met de diversiteit in opvattingen en houdingen ten opzichte van talenten, 
beperkingen (kwetsbaarheid) ouder worden, gezondheid en welbevinden (kwal.8); 

• analyseert het gebruik van effectieve ICT (mHealth/eHealth) toepassingen op basis van onderzoek. Hij/zij weet deze 
toepassingen op een veilige manier te gebruiken en gericht in te zetten bij cliënten (kwal.9). 

Leerwerkomgeving B De student: 
• initieert en behoudt contact via verschillende kanalen, sluit aan bij mensen en hun sociale contexten en signaleert; 
• bevordert sociaal functioneren van mensen en van hun primaire leefomgeving op methodische wijze. De student doet 

dit door middel van dialoog en op basis van gelijkwaardigheid, gericht op zelfregie en participatie en schat hierbij de 
veiligheid van kwetsbaren in; 

• bevordert het sociaal functioneren van mensen en hun netwerken op methodische wijze. De student doet dit door 
middel van dialoog en op basis van gelijkwaardigheid, gericht op het handelingsvermogen van mensen en hun 
netwerken, met oog voor diversiteit; 

• bevordert sociaal functioneren van mensen en hun gemeenschappen op methodische wijze, gericht op versterking 
van sociale cohesie en inbedding en de ontwikkeling van collectieve interventies; 

• neemt verantwoordelijkheid voor casussen en voert regie ten aanzien van bijvoorbeeld inzet van middelen en andere 
betrokken professionals. De student werkt hierbij transparant, resultaatgericht en efficiënt; 

• werkt professioneel samen met professionals uit de eigen en uit andere disciplines en is gericht op het behalen van de 
doelstellingen van mensen en hun netwerken en gemeenschappen; 

• leert van zijn ervaringen door steeds te reflecteren op eigen professioneel handelen en toont hierin zelfsturing; 
 maakt ethische afwegingen met gebruik making van normatieve theorieën, (inter-) nationale beroepscodes en van 
hun discretionaire ruimte. De student brengt de ethische overwegingen over het voetlicht bij de verschillende 
betrokkenen. 

Sociaal werk, Eindopdracht Moreel beraad (in de context van het profiel) 
De student herkent situaties waarin beroepswaarden in het geding (dreigen te) komen, initieert en begeleidt een moreel 
beraad naar aanleiding van een specifieke situatie, weegt eventuele hieruit voortkomende morele dilemma’s en 
verantwoordt op basis hiervan de eigen beslissing ten overstaan van relevante betrokkenen. 
 
Advies (in de context van het profiel) 
• De student stelt, in samenwerking met een medestudent, een onderbouwd, gewogen en op de beroepspraktijk 

afgestemd advies op ter verbetering van het professioneel handelen bij het bevorderen van het sociaal functioneren 
van mensen in/en hun gemeenschappen, waarmee versterking van rechtvaardigheid, rechtsgelijkheid, 



kansengelijkheid, sociale veiligheid, sociale duurzaamheid, sociale innovatie en/of bevordering sociaal beleid worden 
beoogd. 

• De student, in samenwerking met een medestudent, inventariseert en geeft mogelijkheden voor het bevorderen van 
interdisciplinaire en interprofessionele samenwerking binnen of tussen verschillende (professionele) netwerken met 
als doel duurzame inbedding en doorwerking van het advies. 

• De student agendeert, in samenwerking met een medestudent, relevante sociale kwesties (gerelateerd aan 
rechtvaardigheid, rechtsgelijkheid, kansengelijkheid, sociale veiligheid, sociale duurzaamheid, sociale innovatie en/of 
bevorderen van sociaal beleid) en geeft aanbevelingen voor mogelijke opdrachtverwerving voor betrokken (netwerk-) 
organisaties. 

• De student levert, in samenwerking met een medestudent, een bijdrage aan innovatie van de beroepspraktijk door 
vanuit een onderzoekende houding praktijkgericht onderzoek uit te voeren, daarbij relevante (nationale en 
internationale) wetenschappelijke inzichten en praktijkkennis te gebruiken en door combinatie van beiden te komen 
tot een antwoord op een praktijkvraagstuk in een specifieke context. 
 

Individueel CGI Professionele Ontwikkeling (in de context van het profiel): 
• De student positioneert en profileert zich als sociaal werker door middel van zijn verantwoording en evaluatie van de 

totstandkoming van en de bijdrage van het ontworpen advies aan het verbeteren van het professioneel handelen bij 
het bevorderen van het sociaal functioneren van mensen in/en hun gemeenschappen en hierdoor de versterking van 
rechtvaardigheid, rechtsgelijkheid, kansengelijkheid, sociale veiligheid, sociale duurzaamheid, sociale innovatie en/of 
bevordering sociaal beleid. 

• De student positioneert en profileert zich als sociaal werker door middel van zijn evaluatie van zijn professionele 
samenwerking met relevante betrokkenen en verantwoording van de bijdrage van deze samenwerking aan het 
behalen van de doelstellingen van het advies. 

• De student positioneert en profileert zich als sociaal werker door middel van zijn evaluatie hoe hij actief en 
ondernemend heeft geopereerd en zijn verantwoording hoe dit heeft bijgedragen aan enerzijds het tot stand komen 
van het advies en anderzijds de positionering en profilering van sociaal werk. 

• De student positioneert en profileert zich als sociaal werker door middel van zijn reflectie op zijn eigen en het 
gezamenlijke handelen gedurende het project, het bevragen en aanpassen hiervan in relatie tot de doelstelling van 
het project, beroepswaarden en de eigen professionele identiteit en (leer)ontwikkeling. 

• De student positioneert en profileert zich als sociaal werker door middel van zijn evaluatie van het eigen 
onderzoekend vermogen (onderzoekende houding, toepassen van kennis en doen van onderzoek). 
 

 


