
 
 
Verslag 11e bestuursvergadering LOO Social Work 
 
Datum: vrijdag 13 september 2019 van 12.45– 16.00 uur 
Plaats: Restaurant Se7en te Utrecht 
 
Aanwezig: Leonie Le Sage, Ria Jaspers, Ellen Schuurman, Adriaan Oosterloo en Hans Sanders 
(ambtelijk secretaris). 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
Agenda 11e bestuursvergadering LOO Social Work 
 
Datum: vrijdag 13 september 2019 van 13.30 – 16.00 uur (Voorafgaand vanaf 12.45 een gezamenlijke lunch met de werkgroep W&S).  
 
 

1. Opening 
 

2. Verslag van de 10ee bestuursvergadering d.d. 10 mei 2019 en het verslag van de 6e ALV d.d. 7 juni j.l. (reeds toegestuurd); 
 

3. Bespreken van voorstellen van de profielwerkgroep W&S (uit de ochtendsessie); 
 

4. Voorbereiding ALV van 4 oktober a.s. Arbeidsmarktontwikkelingen en met name binnen het profiel ‘Welzijn & Samenleving’/ stand van 
zaken spreker(s) (Vereniging Nederlandse Gemeenten, Panteia, Sociaal Werk Nederland/Edwin Luttik); 

 
5. Samenwerking SW-Nederland en verzoek om gesprek:  

 
6. Het vervolg in de samenwerking met de werkplaats sociaal Domein (Ria); Naar aanleiding van verslag bijeenkomst 23 mei en geplande 

bijeenkomst op 11 september over het werken met Leergemeenschappen 
 

7. Aanjagen van de website; wat is precies de stand van zaken? En wie doet het vervolg? 
 

8. Jaarplanning: uit onderstaande ‘nog te plannen’ en de vraag welke themabijeenkomst we komend cursusjaar gaan plannen: er staan 5 
suggesties in de notulen van 7 juni; 

 
9. Profielwerkgroep Zorg: Voortgang en moeten we iets met de bijeenkomsten van Vilans over toekomst GZ en initiatief Windesheim op dit 

punt? 
 

10. Profielwerkgroep Jeugd: aanhalen van contact met LOO Peda omdat zij nieuw opleidingsprofiel bijna af hebben? Er is een nieuwe 
voorzitter van LOO-Peda: contact versterken? 
 

11. Samenwerking BPSW: loopt dit (weer) goed?? 
12. Rondvraag en sluiting. 

 

1. Opening 

Adriaan Oosterloo opent de vergadering en heet iedereen welkom en met name de leden van de 
werkgroep W&S die vooraf hebben vergaderd en tijdens de gezamenlijke lunch een toelichting geven 
op het ochtendgedeelte. 
 

2. Kort verslag werkgroep W&S 

Een kort verslag wordt gedaan van het ochtendgedeelte (het verslag wordt separaat toegevoegd). Kern 
is dat er onduidelijkheid bestaat over met name het profiel W&S ten opzichte van het generieke 
gedeelte van de opleiding Social Work. 
Lang termijn: herprogrammering waarbij het generieke deel prominenter ingevuld wordt en de 
profielen meer uitstroomprofielen worden. 



Korte termijn: het laden van het profiel W&S 
 
De wens wordt uitgesproken om de evaluatie van het ‘blauwe boekje’ naar voren te halen. 
 

3. Vaststellen van de verslagen: bestuursvergadering dd 10 mei en ALV van 7 juni 2019 

Zowel redactioneel als inhoudelijk worden de verslagen goedgekeurd met dank aan Hans; opgemerkt 
wordt dat de vergadering van 27 maart 2020 de werkconferentie betreft en zowel in de ochtend als de 
middag gepland zal worden. 
 

4. Voorbereiding ALV van 4 oktober 2019 

De kern van deze ALV zal gaan over het profiel W&S en de arbeidsmarktsituatie; hiervoor is Edwin 
Luttik van Sociaal Werk Nederland uitgenodigd als spreker. De agenda wordt als volgt vastgesteld: 
 
10.00 uur     Opening en vaststellen agenda 
 
10.05 uur      Algemene verenigingszaken 
 

§ Bestuursmededelingen 
§ Terugblik en verslag van 7 juni 2019 
§ Voortgang en toelichting op en van de profiel-werkgroepen i.c. de werkgroep W&S. 
§ Check bij de aanwezigen over de thema’s van 13 december 2019 (veiligheid en jeugd)  en 27 maart 2020 

(armoede en schulden). 
 

de profiel-werkgroepen behandelen profiel specifieke vraagstukken, maar wel in verbinding met elkaar binnen een 
breed Social Work 

 
10.20 uur     Inleiding door Edwin Luttik, Sociaal Werk Nederland 
 
                       1.Situatie/ontwikkelingen op de arbeidsmarkt (vanuit perspectief van onze branche) 

     2. Belang van positioneren en (door)ontwikkelen van vakmanschap van sociaal werker,                                      
      met aandacht voor in ieder geval: 

a. Uitkomsten sociaal werk versterkt en implementatie daarvan 
b. Positie opleidingsprofiel Welzijn & Samenleving (in verhouding tot andere profielen) 
c. Ambities en plannen partners Regiegroep Actieprogramma Sociaal Werk (W&MD) (waar HBO een partner is) 
d. Competentieatlas voor zorg & sociaal werk: samenwerkingsproject van ouderenzorg, gehandicaptenzorg en 

sociaal werk om gemeenschappelijke en onderscheidende competenties in beeld te brengen (met kwaliteit van 
leven van burgers als uitgangspunt)   

                          3. Inhoud opleidingen: 

• Verhouding generalist/specialist en verhouding bachelor/master 

• Aandacht voor agenderen/politiseren 

• Aandacht voor praktijkonderzoek 

• ….. 
             4. Samenwerking onderwijs en werkveld (initieel en leven lang leren) 

  
 
11.10    uur    In groepen discussie over 
 

• de vragen n.a.v. de inleiding door Edwin Luttik 
• wat is de inhoud van het profiel Welzijn en Samenleving 

 
12.00   uur    Koffiebreak  
 
12.15   uur    Terugkoppeling ochtendgedeelte 
 
12.30   uur    Werkplaats Sociaal Domein 
    
12.45   uur    Rondvraag 
 
13.00   uur    Sluiting en aansluitend lunch 

 
De leden zullen uitgenodigd worden om extra collegae mee te nemen 
 



 
 

5. Samenwerking Sociaal Werk Nederland en het LOO Social Work. 

 
Dit punt is besproken met het opstellen van de agenda inzake SWN en de persoon van Edwin Luttik. 
Afgesproken wordt dat er hernieuwd invulling gegeven gaat worden aan de samenwerking vanuit de 
wens om het profiel W&S te versterken en de Social Work-identiteit te profileren. 
 

6. Vervolg samenwerking met ‘werkplaats sociaal domein. 

Ria en Ellen zijn op 11 sept 2019 naar de bijeenkomst ven de ‘Werkplaats Sociaal Domein’ geweest; 
een bijeenkomst waar naast de mensen van de werkplaatsen zelf, ook de directeuren van hogescholen 
en leden van de sectorraad aanwezig waren. 
 
Aan de orde waren 3 thema’s om de verbinding te versterken, t.w. 

Ø Samenwerking in (interprofessionele) leergemeenschappen om tot innovatie en valorisatie te 
komen; 

Ø De transformatieve professional (hoe draagt de professional bij aan de transformatie); 
Ø De versterking van het profiel W&S. 

Ria en Ellen zullen tijdens de ALV van 4 oktober hier meer over vertellen en ook de schakel toelichten 
tussen de werkplaatsen en het LOO SW. 
 

7. Website 

Door de drukte van alledag, wordt de inhoud van de website steeds naar voren geschoven. Hans zal 
iedereen de teksten tot nu bij elkaar zetten en deze rondsturen om aan te vullen en aan te scherpen. 
 

8. Jaarplanning en nog te plannen agendapunten 

In een contact met Lisette v.d. Poel (Pedagogiek) gaf zij aan via de HU in contact gekomen te zijn met 
iemand van het ministerie van Justitie en Veiligheid waar het zogenoemde actieplan Feitenonderzoek 
in het leven is geroepen dat zich richt op het beter signaleren en beter en effectiever handelen wanneer 
er vragen zijn rondom veiligheid van kinderen (ook ouderen). Een van de actielijnen in dit project is 
dat het signaleren en rapporteren van (vermoedens van) mishandeling een goede plek hebben in de 
sociale en pedagogische opleidingen. 
 
De projectleider van dit plan heeft een goede presentatie gehouden in het LOO Pedagogiek en wordt 
aanbevolen door Lisette om deze presentatie ook te houden bij het LOO SW. 
 
De vergadering stemt in en verzoekt Hans contact op te nemen met deze persoon en indien mogelijk 
uit te nodigen voor een volgende ALV.; Leonie pakt dit hierna op als portefeuillehouder. 
 

9. Profiel Zorg 

Ria geeft aan dat deze werkgroep nog moeizaam tot stand komt; dit heeft mogelijk te maken met de 
opdracht die nog onvoldoende duidelijk is of nog niet door de opleidingen gedragen wordt. 



Er lopen ook andere initiatieven die de subindeling: GGZ en ouderenzorg van het profiel Zorg juist 
versterken.  
Ria gaat eerst nog in gesprek over deze initiatieven alsmede met de VGN en de COAB. Ook zal zij het 
probleem (de ‘why and how’) voorleggen  in de subgroep tijdens de ALV. 
 

10. Profiel Jeugd 

Ook Leonie geeft aan dat het qua logistiek moeilijk is om de groep bijeen te brengen; ook hier mist de 
‘trigger’. 
De suggestie wordt gedaan om de bijeenkomst van 13 december a.s., waar het thema ‘Veiligheid en 
Jeugd’ centraal staat, te laten voorbereiden door de werkgroep. Leonie neemt dit mee. 
 
Leonie signaleert ook het probleem dat SKJ het supplement bij het diploma afkeurt; aangezien dit 
verder een verantwoordelijkheid is voor de opleidingen zelf, wordt dit ter kennisgeving aangenomen.. 
 

11. Samenwerking met de BPSW 

Geconstateerd wordt dat er geen ‘oneffenheden’ meer zijn en dat de samenwerking weer opgewarmd 
kan worden; Hans zal in zijn contacten met Jan-Willem vragen om de werkgroep weer te continueren 
om de versterking van het merk: ‘Social Work’ te vergroten. 
 

12. Rondvraag 

- Ellen vraagt of het bestuur c.q. de penningmeester akkoord gaat met de ondersteuning van 
Hans bij de werkgroep W&S?                                                                                                                                              
Ria geeft aan akkoord te gaan met november a.s. en neemt het voor 2020 mee bij de begroting. 

- Vraag om op 8 november a.s. van 09.30 – 11.30 uur een extra bestuursvergadering te plannen 
t.b.v. de voorbereiding van 13 december a.s. en de begroting 2020.  Aldus besloten 

 

Voorgestelde planning van thema’s voor de ALV’s: 
 

Ø 13 december 2019:   Veiligheid en Jeugd 
Ø 27 maart 2020:          Armoede en schulden 
Ø 12 juni 2020:             Professionele Leergemeenschappen 

 
Actielijst n.a.v. de bestuursvergadering: 
 

v Vraag aan alle opleidingen naar de profielkeuzes van de studenten; 
v Bij de uitnodiging voor de ALV van 4 oktober a.s. ook meerdere collega’s vragen de 

bijeenkomst bij te wonen; 
v Domstad verzoeken de locatie voor 4 oktober aan te passen; 
v Lisette Poel benaderen voor de projectleider van het ministerie t.b.v. het thema op 13 

december a.s. ; actie: Hans; 
v Werkgroep W&S ook uitnodigen voor de ALV op 4 oktober a.s. en vervolgens plannen op: 14 

november 2019 en 20 maart 2020; 



v Lisette Weijers (voorzitter LOO Pedagogiek) uitnodigen voor de bestuursvergadering van 8 
november a.s. 

 
  
 
 

 
 
Verslag bijeenkomst werkgroep ‘Welzijn & Samenleving’  dd 13 september 2019  
 
Aanwezig: 
 
     
Vivianne, van Wijk Hogeschool Zuyd  vivianne.vanwijk@zuyd.nl  

Chantal, van Lieshout Hogeschool Zuyd  chantal.vanlieshout@zuyd.nl  

Charlotte Wekker Hanzehogeschool  c.j.e.wekker@pl.hanze.nl 

Martien Lodder Hogeschool Zeeland  martien.lodder@hz.nl  

Pim, van Heijst Hogeschool Utrecht  pim.vanheijst@hu.nl 

Carla Melchior Hogeschool van Rotterdam  c.melchior@hr.nl 

Christel Teekman Hogeschool Viaa  c.teekman@viaa.nl  

Adeline Stel Windesheim/Zwolle  a.stel@windesheim.nl 

Irna Ligtenberg Christelijke Hogeschool Ede  hligtenberg@che.nl  

Eelke Pruim Windesheim/Zwolle  e.pruim@windesheim.nl 

Dana  *1 Feringa Fontys Hogescholen  d.feringa@fontys.nl 

Ellen Schuurman HAN ( voorzitter)  ellen.schuurman@han.nl;  

 
  Hans           Sanders                        secretaris             hans.sanders100@gmail.com  
 
 
(Dana Feringa sluit de volgende keer aan) 
 
 
Agenda:  
  

• Opening, welkom en kennismaking ( naam, Hogeschool en betrokkenheid én stavaza 
profiel W&S) 

• Wat is ons beeld bij de urgentie van een aantrekkelijk profiel W&S? ( waartoe : zie 
ook eerdere oproep)? 

• Welke kansen/ mogelijkheden zien we? Wie zijn belangrijke stakeholders? 
• Kunnen we komen tot een formulering van een gezamenlijke opdracht? ( zie ook 

bijlage ‘de agenda van sociaal werk’) 
• Hoe verder? Plan van aanpak 
• Wat nemen we mee naar bestuursvergadering 13- 09? En naar 04- 10: ALV LOO SW 

met als centraal thema het profiel W&S: inleiding door Sociaal Werk Nederland. 
• Afronding  en 12.45 uur gezamenlijke lunch. 

 
 
 
 



De vergadering start om 10.30 uur op de locatie :Restaurant Se7en in Utrecht.  Ellen heet 
iedereen welkom, fijn om te ervaren, dat we allen urgentie ervaren op het profiel Welzijn & 
Samenleving i.r.t. het generieke social work én in relatie tot de profielen Jeugd en Zorg.  
 
Ellen schetst kort de aanleiding voor deze bijeenkomst: - het beeld, dat de keuze voor 
profielen afleidt van het opleiden tot de generieke social worker ( profilering en 
positionering van social work als sterk merk). – het beeld, dat het profiel W&S, in vergelijking 
met de andere twee profielen minder wordt gekozen, doordat de andere twee toegang 
geven tot vooraanmelding registratie én het beeld, dat het profiel nog abstract is en 
daarmee minder aantrekkelijk om voor te kiezen voor studenten.  
 
Na een korte kennismakingsronde en een weergave van de stavaza per Hogeschool raken we 
in een geanimeerd gesprek, waarin knelpunten én kansen worden genoemd en 
geinventariseerd. 
 
Een impressie van een aantal zaken, die werden genoemd: 
 
Behalve bij de Hanzehogeschool in Groningen ( voorkeur van studenten ligt bij Zorg), wordt 
door de anderen aangegeven dat de instroom in het profiel W&S flink achterloopt bij de 
andere profielen. Bij de Hanze gaat het gelijk op. 
 
Er zijn twee hogescholen (HvR, …..), waarbij de opleiding Pedagogiek ook onder het domein 
Social Work valt. 
 
Zet stevig in op voorlichting al bij de start van de opleiding op het generieke en op het 
beroepsbeeld: ‘als je wil werken met Jeugd, dan moet je niet kiezen voor Jeugd’ . Bij één 
Hogeschool bevragen studenten elkaar al in jaar 1 op welk profiel zij gaan kiezen; als we niet 
uitkijken organiseren we nieuwe schotten. 
 
Ook is de tendens te bespeuren dat bij verschillende hogescholen de organisatie c.q. 
teamindelingen op basis van de profielen wordt ingericht; de mening is dat hierdoor 
verkokering plaats vindt en de natuurlijke samenwerking tot één geheel oftewel het brede 
Social Work in de weg staat. 
 
De voorkeuren van het werkveld komen lang niet altijd overeen met de keuzen van 
studenten. 
 
W&S is een verdieping op het generieke profiel.  
 
Wat is ‘the why’ van het landelijk opleidingsprofiel Social Work; wanneer wordt er 
geevalueerd of we hiermee daadwerkelijk betere sociale professionals afleveren? Belangrijk 
om goed op te trekken met het SAC, de Sectorraad en de werkgeversclubs.  
 
W&S moet zich bij uitstek, maar niet alleen ( geldt ook voor Jeugd en Zorg)  manifesteren op 
social casework en community development. 
 



Van belang om ook landelijk te herkennen wat de agenda/ het discours is van het sociaal 
werk: zie ook doorgestuurde uitnodiging van BPS/ Movisie/ Sociale Vraagstukken op 
donderdag 14 november. 
 
Inhoudelijk wordt vastgesteld, dat de profilering van W&S moeilijk/problematisch is, omdat 
het nog steeds onduidelijk is wat onder specifiek W&S gezien moet worden en wat generiek 
is en wat nog bemoeilijkt wordt door de verplichte 90 EC per profiel. 
 
Voorstel van de werkgroep is om de discussie aan te gaan over wat generiek en wat specifiek 
is! 
 
Vervolgens wordt uitgebreid stil gestaan hoe het ‘werkveld’ hier naar kijkt en vooral de 
difference tussen management en de werkvloer. De vraag is echter of het primaat bij het 
‘werkveld’  moet liggen, omdat het werkveld heel breed en heel divers  is en de uiteindelijke 
verantwoordelijkheid voor de inrichting van het onderwijs bij de onderwijsinstelling ligt. 
 
In de discussie over de noodzakelijke elementen in het profiel W&S, wordt regelmatig 
geconstateerd dat deze elementen ook in het profiel Jeugd en Zorg aan bod horen te komen 
hetgeen wederom bevestigt dat het gesprek over wat generiek- en wat profielspecifiek is nog 
gevoerd moet worden.  
 
 
Het ideale beeld komt naar voren: 2,5 à 3 jaar breed/generiek Social Work opleiden en 
daarna met stage, kennislijn en afstudeeronderzoek in een bepaald (uitstroom-)profiel 
afstuderen. 
 
We komen met elkaar tot de volgende gezamenlijke opgave:  

1. Lange termijn: Koers is om op de lange termijn het generieke social work in de 
opleiding te versterken en de nadruk op de profielen te verlichten. Hier gaan wij 
formeel niet over, maar we kunnen hierover wel het gesprek voeren en beinvloeden 
met ons regionale werkveld, het SAC, de werkgeversbranches etc. Uiteraard is het 
noodzakelijk, dat de evaluatie van ‘het LOP Social Work , blauwe boek’ geagendeerd 
wordt. Aanleiding is tweeledig: ten tijde van het schrijven van het LOP SW ( 2016?, 
gedrukt jan. 2017 ) was de samenleving nog niet zo in transitie als nu én daarnaast, 
zie we dat de wijze waarop alle Hogescholen het curriculum uitrollen met de focus op 
de drie profielen en de registraties voor Jeugd en Zorg een mismatch dreigt te 
ontstaan met “the why” van de vernieuwde opleiding SW ( een sterke sociaal 
werker/- T-shaped professional)  én een mismatch met de regionale 
arbeidsmarktvraag. 
  

2. Korte termijn: het profiel W&S laden met een herkenbare identiteit, met daarin 
uiteraard ruimte voor regionale accenten in samenspraak met het werkveld. Hierbij 
wordt ook vastgesteld, dat het feit dat alle hogescholen in andere fases van de 
ontwikkeling van het nieuwe Social Work zitten, een aandachtspunt is bij het 
vaststellen van de inhoud. Desalniettemin lijkt het de werkgroep goed om te komen 
tot een uniforme ondergrens, die leidt tot 90 ects.  

 



 
Een eerste duiding van het laden van het generieke Social Work  en het profiel Welzijn en 
Samenleving: 
  

Generiek: 
 

• 1 gezin, 1 plan, 3 profielen ( quote 
Martien Lodder)  

• De internationale defintie van 
Social Work als vertrekpunt 

• Mensenrechten 
• De politiserende taak 
• Interprofessioneel 
• Inclusie 
• Kennis over de samenleving ( 

sociologie), het ontstaan van het 
beroep social worker en de 
maatschappelijke opdracht van het 
Social Work. 

Profiel Welzijn en Samenleving: 
 

• Rehabilitatie en sociale actie 
• Structuralisatie ( vgl. M. Scholte) 
• (sociale) armoede 
• Individuele trajectbenadering 
• Collectief & individuele aanpakken 
• Social casework en community- 

development 
• Ondersteunen én empoweren 
• Rehabilitatie en sociale actie 
• Uitstroommogelijkheden naar 

functies duiden, zoals 
schuldhulpverlener, sociaal 
ondernemer, medewerker sociaal 
wijkteam etc. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
De opdracht voor de volgende keren is verdieping aan te brengen aan: 
 

§ De programmatische ontwikkeling van de ‘stip op de horizon’ 
§ De vulling van het profiel W&S 
§ Het achterhalen van wat het werkveld daadwerkelijk wil, waarbij ook het verschil 

maar ook de overeenkomsten van de werkvloer versus bestuur/management 
belangrijk is. 

  
 
 
In het kader van ‘ meten is weten’ wordt ook de wens geuit om reële cijfers te krijgen over 
de instroom; derhalve wordt aan Hans gevraagd om deze cijfers via de vertegenwoordigers 
in het LOO SW naar boven te krijgen. Het gaat hierbij om de studentstromen  van de 
afgelopen jaren binnen de opleiding Social Work en het onderscheid in de profielen. 
 
  

o Wanneer is jouw hogeschool gestart met de SW-opleiding nieuwe stijl (vanaf de 
invoering ven het blauwe boek)? ………………………….. 



o Hoeveel studenten zijn er vanaf dat moment per jaar ingestroomd? 
• Direct ingestroomd in het profiel Jeugd of na een gemmenschappelijk 

periode? …………… 
• Direct ingestroomd in het profiel  Zorg of na een gemeenschappelijke 

periode?.............. 
• Direct ingestroomd in het profiel W&S of na een gemeenschappelijke 

periode.?.............. 
  
  
  
 
Volgende bijeenkomst: 
 

§ donderdag 14 november 2019 van 10.30 – 13.00 uur 
§ vrijdag 20 maart 2019 van 10.30 – 13.00 uur 

 
 
 
 
 
Ellen Schuurman en Hans Sanders , 1 oktober 2019 
 
 


