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BACHELOR SOCIAL WORK 
De opleiding Social Work leidt studenten op zodat ze een bijdrage kunnen leveren aan een volwaardig 
bestaan voor iedereen. Juist voor individuen en groepen waarvoor dit moeilijk en niet vanzelfsprekend is. De 
studenten wordt geleerd om hun inlevingsvermogen, sociale vaardigheden en creativiteit in te zetten om zo bij 
te dragen aan meer sociale rechtvaardigheid. Om meteen echt impact te maken in de samenleving! 

STUDIEPROGRAMMA 
Bij de opleiding Social Work kiest de student meteen voor een van de drie profielen: Welzijn en Samenleving, 
Zorg, of Jeugd. Hierdoor werkt de student vanaf de eerste dag samen met studenten die dezelfde 
professionele interesse en motivatie hebben om verandering bij mensen, en in de samenleving, mogelijk te 
maken. De student focust zich tijdens de hele opleiding op waar hij/zij uiteindelijk terecht wil komen als 
sociaal werker. De bachelor Social Work wordt ook deeltijd en duaal aangeboden. 

PROFIEL WELZIJN EN SAMENLEVING 
Kiest de student voor het profiel Welzijn en Samenleving dan zet de student zijn/haar organisatietalent, 
enthousiasme en hulpvaardigheid in voor anderen. Hij/zij werkt met mensen in een buurt, wijk of stad en  
signaleert daar kansen en problemen die de student samen met de bewoners oppakt. Studenten bieden 
ondersteuning en hulpverlening bij financiële of psychische problemen, eenzaamheid, verslaving en huiselijk 
geweld. Ze helpen mensen hun problemen zelf aan te pakken. 
Ook brengen ze groepen samen door kunst, cultuur en sport. Ze organiseren bijvoorbeeld activiteiten voor 
vluchtelingen, coördineren een buurtrestaurant of maken een theatervoorstelling samen met ouderen en 
jongeren. Uiteindelijk bevordert de afgestudeerde student de leefbaarheid in buurt, wijk of stad als 
maatschappelijk werker, wijkteam- of jongerenwerker of sociaal cultureel ondernemer. 

PROFIEL ZORG 
Binnen het profiel Zorg leert de student mensen met een complexe en langdurige zorgvraag om een zo 
waardig en zelfredzaam mogelijk leven te leiden. Hij/zij ondersteunt hen bij uiteenlopende vragen, van heel 
praktische tot die op het terrein van zingeving. Van wonen tot kinderwens en van eenzaamheid tot 
seksualiteit. Studenten leren de eigen regie van de cliënt te bevorderen en hoe ze oog hebben voor de 
belangen en betrokkenheid van familie en vrienden. Dit doen ze altijd in samenwerking met andere 
professionals vanuit verschillende perspectieven (bijvoorbeeld medisch, agogisch, justitieel of maatschappelijk), 
mantelzorgers en vrijwilligers.  
De mensen waarmee gewerkt wordt zijn zeer divers. Denk aan mensen met psychiatrische-, psychosociale- en/
of verslavingsproblematiek. Maar ook mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking of 
dementie. En van jong tot oud met een combinatie van problemen. 
In het profiel Zorg kan de student vanaf het derde studiejaar kiezen voor de afstudeerrichting GGZ-Agoog, die 
recht geeft op registratie GGZ-Agoog. 

PROFIEL JEUGD 
Binnen het profiel Jeugd gaat het om kinderen en jongeren ondersteunen en activeren. Soms is de student, en 
uiteindelijk sociaal werker, de beschermer die ingrijpt in kwetsbare situaties. Op andere momenten is het doel 
om ze op creatieve manieren uit te dagen om hun talenten te ontwikkelen. De sociaal werker uit profiel Jeugd 
zorgt voor een veilige omgeving en helpt hen om zich te ontwikkelen tot zelfstandige, actieve en 
maatschappelijk betrokken volwassenen. 
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Daarnaast leren de studenten de mensen die verantwoordelijk zijn voor hun opvoeding hun 
opvoedvaardigheden te verbeteren. Ze werken samen met de opvoeders en het sociale netwerk van het kind 
of de jongere. Bij dit profiel krijgt de student een SKJ registratie (kwaliteitsregister Jeugd). Hiervoor moet de 
student tenminste 90 EC in profiel Jeugd hebben behaald. 

JAAR 1 EN JAAR 2 
Bij de opleiding Social Work leert de student samen met studenten die hetzelfde profiel hebben gekozen, de 
zogenaamde profielgroep, in colleges en werkgroepen. 

LEERGEMEENSCHAPPEN 
Naast deze colleges en werkgroepen leert de student in de Sociale Agenda in leergemeenschappen. Hier leert 
de student samen met andere studenten vanuit verschillende profielen, maar ook met docenten, onderzoekers 
en toekomstige collega’s uit de praktijk. 

DIDACTISCH CONCEPT 
Social Work op de HvA werkt met het didactisch concept High Impact Learning that Lasts (HILL). HILL geeft de 
student veel keuzevrijheid en eigen regie, focust op samen leren (in de praktijk), en leren naar aanleiding van 
urgente actuele vraagstukken. 

BEROEPSCOMPETENTIES 
Tijdens de opleiding werkt de student aan het ontwikkelen van de volgende beroepscompetenties: 
• dialogisch handelen 
• methodisch handelen 
• regisseren en organisatorisch handelen 
• samenwerken en ondernemend handelen 
• professioneel onderzoeken en ontwikkelen 
• sociaal werk onderzoeken en ontwikkelen 

JAAR 3 EN 4 
In het derde en vierde jaar van de opleiding volgt de student een minor en studeert de student af. 

MINOR 
In het derde of vierde studiejaar volgt de student een minor. Een minor is een keuzeprogramma van 30 
studiepunten waarmee de student in een half jaar zijn/haar kennis verder verbreedt of juist verdiept. In een 
minor wordt met een kleine groep studenten en docenten een semester lang intensief ingegaan op een 
onderwerp dat zij interessant vinden. 
Social Work biedt bijvoorbeeld minoren aan in de volgende onderwerpen: ethiek, sociaal ondernemerschap, 
jongerenwerk, diversity in urban areas, werken in gedwongen kader. Studenten hebben de keuze uit maar 
liefst 1500 minoren door heel Nederland en enkele tientallen in het buitenland! 

AFSTUDEREN 
Vanaf het derde jaar van de opleiding gaan de studenten aan de slag met het afstudeerprogramma. Hierin 
werken ze aan verdieping op het door hun gekozen profiel en gaan ze aan de slag in de praktijk. Daarnaast 
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werken studenten aan een maatschappelijk vraagstuk in een van de thema’s van de Sociale Agenda. Er zijn 
mogelijkheden om delen van het afstudeerprogramma in het buitenland te doen. 

DE SOCIALE AGENDA 
De Sociale Agenda maakt Social Work op de Hogeschool van Amsterdam (HvA) uniek. Naast het onderwijs in 
het eigen gekozen profiel gaat de student in de praktijk aan de slag met de vraagstukken van de Sociale 
Agenda. Gedurende de opleiding werkt de student via stages en onderzoek aan oplossingen voor sociale 
uitdagingen in de metropoolregio Amsterdam. 

Binnen elk thema staat een vraagstuk of challenge centraal. 

THEMA 1 - BESTAANSZEKERHEID 
Challenge: Minimaliseer bestaansonzekerheid, maximaliseer menselijke waardigheid: hoe kun je mensen een 
waardig bestaan geven met de zekerheid op fatsoenlijk onderdak, eten, dagbesteding en inkomen? 

THEMA 2 - INCLUSIEVE STAD  
Challenge: Een inclusieve stad: samen leven zónder drempels: wat is nodig om iedereen, ongeacht leeftijd, 
religie of zorgvragen, gelijke kansen te geven in de samenleving? 

THEMA 3 - RUIMTE VOOR KINDEREN EN JONGEREN 
Challenge: Kinderen en jongeren bepalen mee: hoe laat je kinderen en jongeren meedenken en -beslissen 
over hun eigen leven in de stad? 

THEMA 4 - LOKALE DEMOCRATIE EN MENSENRECHTEN 
Challenge: Gelijke kansen en sociale rechtvaardigheid: hoe geef je iedereen een gelijke stem in besluitvorming 
en vergroot je sociale rechtvaardigheid? 

THEMA 5 - GROENE DUURZAAMHEID 
Challenge: Samen maken we de stad voor iedereen duurzaam: hoe creëren we met elkaar een groene en 
duurzame stad voor iedereen? 

LEREN IN EN MET DE PRAKTIJK 
Een belangrijk onderdeel van de bachelor Social Work is leren in en met de praktijk. Door werkplek leren, 
praktijkopdrachten, gastlessen en deelname aan leergemeenschappen passen studenten theorie meteen toe, 
leren ze de praktijk van sociaal werk kennen en dragen ze bij aan, en maken meteen impact op, 
ontwikkelingen in de praktijk en de stad.  
In de nieuwe opleiding wordt er nauwer samengewerkt met professionals, praktijkorganisaties, bijvoorbeeld 
aan meerjarige thema’s en intensievere vormen van werkplek leren. Heb je interesse om hier een bijdrage aan 
te leveren of meer over te weten, mail naar communicatiesw@hva.nl. 
 

MEER INFO: 
Website: www.hva.nl/socialwork 
E-mail: communicatiesw@hva.nl 
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