
 

 

VERSLAG 4e Algemene Ledenvergadering LOO Social Work  

Datum: vrijdag 14 december 2018 van 10.00-13.00 uur (met aansluitend lunch). 

Plaats: Vergadercentrum Domstad te Utrecht  

Notulist: Hans Sanders 

Aanwezig: Kees v Dam (Avans), Herman Rakers (Avans), Wouter Reith (HHS), Wilma Poot (HHS), Leonie Le 
Sage (HvR), Yasmin Gûler (HvR), Jan-Willem Bruins (BPSW), Tjolina vd Gaast (NCOI), Gusta Marcus 
(NCOI), Maria José Freitas (Zuyd), Bartje de Wit (Avans), Ellen Schuurman (HAN), Ton van Bakel (HAN), 
Letty Minnaar (Inholland), Janneke v Heteren (HU), Dana Feringa (Fontys), Janine Tromp (Viaa), Samme 
Grunfeld (HvA), Ruth Vermaat (CHE), Sira Kamermans (HZ)), Jolanda Kroes (Hanze), Ria Jaspers (Saxion), 
Adriaan Oosterloo (CHE). 

Afwezig met bericht: Annelies de Leeuw (HAN), Adeline Stel (W’heim-Zwolle), Tamara Loohuis (Saxion), 
Karen Boele (HZ). 

 

 
10.00 uur     Opening en vaststellen agenda 
 
10.05 uur      Mededelingen , w.o. 
 

§ verenigingszaken; 
§ voordracht en benoeming nieuw bestuurslid; 
§ …………………………………………………… 

 
 
10.20 uur     Jan-Willem Bruins, directeur BPSW (beroepsvereniging voor professionals in sociaal werk) 
 

Samenwerking BPSW en onderwijs en de mogelijkheid om eindejaarsstudenten te faciliteren voor lidmaatschap. 
 
10.45 uur         In gesprek met…………Elise Nauta, voorzitter sectorraad HSAO 
               

• verduidelijking van de keuzes voor de profielen; 
• registraties en de ontwikkeling op dit terrein; 
• de ontwikkelagenda (blauwe boekje); 
• de verhoudingen tussen de sectorraad, SAC en de LOO’s en wat wordt waar besloten; 
• tegen welke knelpunten lopen opleidingen tegenaan? 

 
 
11.15 uur         Koffie/thee pauze 
 
11.25 uur         Sociale technologie; Marcha Hartman. Bram Wicherink en Kees van Dam 
 

• kleine presentaties over technologie en welzijn, de digitale sociaal werker en technologie in het curriculum; 
• thematafels 
• plenaire terugkoppeling. 

 
 
12.40 uur         Afscheid Jan-Willem Bruins  
 
12.45 uur         Bespreking van het verslag van de 3e bijeenkomst op 5 oktober j.l. 
 
12.50 uur         Rondvraag  
 
13.00 uur         Sluiting en vervolgens een gezamenlijke lunc 
 
 
 



1. Opening 
 
Adriaan Oosterloo opent de vergadering en is blij verrast zijn met de grote opkomst.  
Tevens geeft hij aan dat er geen procedurele bezwaren zijn binnengekomen betreffende de benoeming 
van het nieuwe bestuurslid, waarmee Ellen Schuurman (HAN) met ingang van heden benoemd is. 
                                                     
 

2. Mededelingen 
 

v De kascontrolecommissie wordt ingesteld en zal bestaan uit Jolanda Kroes (Hanze) en 
Janneke van Heteren (HU). 

v Hans informeert de leden over de website   www.LOO SW.nl    
v Ria Jaspers maakt melding van de volgende vergadering van 5 april a.s. Deze vergadering 

zal in het teken staan van ‘Kennismaken met kennis’. Voor deze vergadering worden 
brancheorganisaties uitgenodigd en uitgevers op het gebied van nieuwe en innovatieve 
leermiddelen (ontwikkeling van de digitalisering in het social work onderwijs. Deze LOO 
SW vergadering staat open voor vele docenten en curriculumontwikkelaars van de 
aangesloten hogescholen. 

v Voor de vergadering van 7 juni a.s. staat flexibilisering in het onderwijs en het werken 
met leeruitkomsten op de agenda. 

 
 

3. Jan-Willem Bruins, directeur BPSW (beroepsvereniging voor professionals in sociaal 
werk)         
Samenwerking BPSW en onderwijs en de mogelijkheid om eindejaar studenten te faciliteren voor lidmaatschap. 
 
Jan Willem geeft aan dat de samenwerking tussen de opleiding en beroepsvereniging van 
belang is om van ‘Sociaal Werk’ een sterk merk te maken. 
Naast de samenwerking met de opleidingen, zal Jan-Willem ook de samenwerking met de 
brancheorganisaties aanhalen om de professionalisering van de sociaal werkers een ‘bust’ te 
geven. 
Een voorbeeld om deze noodzaak te onderschrijven is dat momenteel zo’n 40.000 jeugd- en 
gezinszorgwerkers geregistreerd en gecertificeerd moeten worden, maar dat slechts 5% 
hiervan lid is van een beroepsvereniging. 
 
Jan-Willem bepleit om aan het begin te beginnen en iedere afgestudeerde Sociaal Werker bij 
de diplomering lid te maken van de beroepsvereniging; dit sluit ook aan bij de competentie 8 
en 10. 
Jan-Willem doet een paar praktische voorstellen, maar vraagt eerst om commitment. 
 
Samme Grunfeld (HvA) geeft aan blij te zijn met dit initiatief en vraagt zich af hoe je dit al 
vroeg in de opleiding aan de orde kunt stellen en 
 
Jolanda Kroes (Hanze) vraagt zich af of de BPSW dit niet breder moet trekken van mbo, Ad, 
hbo en master opgeleiden. 
 
Centrale vraag in dit verband is wat’s ‘in’ voor de student c.q. pas afgestudeerde om niet 
alleen lid te worden, maar ook te blijven. 
 
Het idee wordt gedragen en er wordt een groepje samengesteld, die als ‘denktank’ zal 
fungeren; hierbij gaat het niet alleen om commitment van de opleidingen om te zetten in een 
bijdrage, maar ook wat de BPSW kan betekenen in de opleiding en daarna (bijvoorbeeld in 
alumini-aktiviteiten). 



De volgende personen melden zich direct aan: Janneke van Heteren (HU), Samme Grunfeld 
(HvA), Dana Feringa (Fontys), Ruth Vermaat (CHE), Ellen Schuurman (HAN) en Hans 
Sanders ter ondersteuning. 
 
 

4.   In gesprek met…………Elise Nauta, voorzitter sectorraad HSS 
 

Leonie Le Sage leidt dit onderwerp in en geeft aan Elise Nauta uitgenodigd te hebben omdat 
er best veel vragen leven die vaak niet via de hiërarchische lijnen in de eigen hogeschool 
beantwoord (kunnen) worden. 
 
Elise stelt zichzelf voor en geeft aan wat zij gedaan heeft tot haar huidige functie van directeur 
instituut Social Work, Hogeschool Utrecht. Daarnaast is zij voorzitter van de sectorraad HSS 
en is hiermee begonnen in de tijd dat het rapport “Meer van Waarde’ werd geïntroduceerd. 
 
Elise geeft aan dat de sectorraad HSS een natuurlijk partner is van het LOO SW en een orgaan 
is van de participerende hogescholen. Naast het domein van Social Work, bestrijkt het ook de 
domeinen ‘Pedagogiek’, Pastoraal Werk en Vaktherapie’. 
Het sectoraal adviescollege (SAC) is orgaan benoemd door de Vereniging Hogescholen en 
bestaat uit 5 personen, t.w.: 
 
Michéle Garnier (Hanze), Elise Nauta (HU), Jetty Schaap (HAN), Heleen Jumelet (Inholland) 
en Margot van Put (Avans). 
 
Een belangrijke vraag die speelt is hoe de profielen c.q. de keuze voor de profielen zijn 
onstaan? 
Elise geeft aan dat de indeling van de Transitiewet is gevolgd en er nog wel sprake is geweest 
voor een vierde profiel ‘Sociaal Werk in het forensisch domein’, maar dat uiteindelijk 
afgeketst is. 
 
De sectorraad wordt geconfronteerd met allerlei vraagstukken als: 

• Kun je naast de GGZ-agoog ook voor de registratie jeugdzorg? 
• Kun je een registratie Jeugdzorg krijgen als je een ander profiel volgt? 

 
De sectorraad heeft voor ieder vraag stuk ‘factsheets’ ontwikkeld (=bijgevoegd). 
 

  
 
De vraag die is blijven hangen is die waarom er geen uitstroommodel is ontwikkeld zonder 
profiel? 

 
5. In het teken van inspiratie: Technologie en Sociaal Werk. 

 
Kees van Dam houdt een inleiding over het belang van technologie in het curriculum en 
constateert dat, na bestudering van diverse websites van de opleidingen, er nog weinig in het 
curriculum te vinden is. 
 
Bram Wicherink is auteur van het boek: ‘Tussen kwetsbaarheid en kracht; technologie in het 
hart van zorg en welzijn’. 
Boodschap van zijn verhaal is dat technologie veel werk uit de handen van de verzorgenden en 
verplegenden kan nemen en dat het de eigen verantwoordelijkheid en regie van de client kan 
verhogen. 

PJJ-1804-06-Factshee
t-beroepsregistratie-herintreder.pdf

PJJ-1804-06-Factshee
t-Studenten-sociaal-werk.pdf



Zeker met de groei van de 65-plussers, de verdere ontwikkeling van de technologie, de krapte 
op de arbeidsmarkt een onmisbare schakel om de kwaliteit van leven te verhogen. 
 
Marcha Hartman (docent bij NHL/Stenden) haar boek verschijnt in het voorjaar 2019 en gaat 
vooral om de cliënt in relatie tot de digitale samenleving. 
De cliënt die steeds meer afhankelijk gemaakt wordt van de digitalisering (kan niet meer 
gewoon contact hebben, maar moet eerst met wel en wee alles op de computer invullen) 
Zie ook de film: ‘I Daniel Blake’ 
 
Na de inleidingen krijgen alle deelnemers de gelegenheid om in een workshop met de inleiders 
te materie verder te verkennen en bij de afsluiting wordt door de inleiders een oproep gedaan 
om aan te sluiten bij het “Digitale Platform’. 
 

PowerPointpresentatie Kees van Dam  
 
 

6. Afscheid van Jan-Willem Bruins 
 
Jan-Willem is als voorzitter van het LOO MWD mee over gekomen naar het nieuwe LOO 
Social Work en heeft daar een klein jaar de portefeuille ‘Welzijn en Samenleving’ geïnitieerd 
en vervulde tevens de taak van penningmeester. 
Met mooie verhalen en anekdotes van Adriaan Oosterloo en Hans Sanders werd Jan-Willem 
bedankt voor zijn inspirerende bijdragen en veel succes toegewenst in zijn nieuwe baan als 
directeur van de beroepsvereniging BPSW. 

 
7. Rondvraag   

 
Bij aanvang van de rondvraag memoreert de voorzitter dat het LOO SW nu een jaar op stoom 
is, er nog gezocht wordt naar de juiste dynamiek en getracht wordt veel diverse zaken in te 
brengen. 
Verschillende deelnemers reageren hierop door aan te geven dat de sfeer goed is, tevreden is 
met de onderwerpen en het bestuur vooral door moet gaan met deze voortvarendheid. 
 
Ton v Bakel (HAN) zou graag iets meer de diepte en dialoog bij bepaalde onderwerpen willen 
hebben; 
 
Ellen Schuurman (HAN) ziet uit naar de bijeenkomst van 5 april a.s. waar Kennis-maken en 
kennis-delen centraal zullen staan; 
 
Dana Feringa (Fontys) zou toch nog graag wat nadere informatie willen hebben over de 
registraties en vraagt zich ook af hoe het zit met een registratie voor het profiel ‘Welzijn en 
samenleving?’ 
Jan-Willem Bruins geeft aan dat er binnenkort informatie volgt over een brede registratie.  
 
Samme Grunfeld (HvA) vraagt over door de NVAO vragen zijn gesteld over de Engelstalige 
namen? 
Dana Feringa geeft aan dat dit bij Fontys het geval is geweest. 
 
Samme geeft ook aan dat de vergadering van 7 juni samenvalt met de Europese vergadering. 
Hans zal dit punt op de agenda van de eerstvolgende bestuursvergadering zetten. 

 
8. Afsluiting 

PPT LOO SW sociale 
technologie.pptx



Adriaan sluit de vergadering af om 13.00 uur en wenst iedereen alvast prettige dagen en voor 
nu een welbekomen lunch. 

 
 
 
 
 


