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Meerwaarde van deze master 
U volgt de master Social Work in deeltijd naast uw 

werk. U heeft op vrijdag van 10.00 tot 17.30 uur 

college. Elk semester wordt voorafgegaan door 

een tweedaags seminar op vrijdag en zaterdag. 

Tijdens dit seminar geven docenten en inspirerende 

gastsprekers een introductie op het nieuwe semester. 

De opleiding is praktijkgericht: u brengt vraagstukken 

uit uw eigen praktijk in. Dat biedt kansen voor 

uw werkgever: u past actuele kennis en nieuwe 

vaardigheden direct toe in uw werk. Bovendien krijgt 

u college van experts uit het werkveld. Zo gaat u goed 

toegerust aan de slag met de urgente vraagstukken die 

spelen in uw organisatie. 

Afgestudeerden van de master Social Work 

onderschrijven de meerwaarde van de opleiding. Zij 

hebben een stap gemaakt in hun professionalisering 

en positie. Na het afronden van deze master bent 

u goed voorbereid op een seniorpositie binnen 

uw organisatie, waar u professionaliserings- en 

veranderprocessen aanstuurt.

Studiebelasting
 ► tweejarige deeltijdopleiding

 ► 60 studiepunten (EC)

 ► lesdag op vrijdag

 ► 12 uur zelfstudie per week

Bent u een ambitieuze professional in de zorg, welzijn of samenlevingsopbouw?  

Wilt u uw onderzoeksvaardigheden ontwikkelen en oplossingen bedenken voor  

complexe vraagstukken in uw vakgebied? Tijdens de masteropleiding Social Work  

doet u de benodigde kennis en vaardigheden op om uw praktijk én uzelf verder te 

professionaliseren. 



Na het afronden van deze master
Na afronding van de master Social Work bent 

u voorbereid op een seniorpositie binnen uw 

organisatie, waar u professionaliserings- en 

veranderprocessen aanstuurt.  

U verbindt praktische kennis en vaardigheden met 

theorie en beleid en draagt bij aan de verbetering 

en innovatie binnen uw beroepspraktijk en aan de 

ontwikkeling van het brede werkveld social work.

Voor wie?
Voldoet u aan onderstaande toelatingseisen, dan 

kunt u starten met de master Social Work. 

 ► een afgeronde hbo- of wo-bacheloropleiding in 

het domein social work; 

 ► minimaal drie jaar werkervaring op hbo-niveau 

op het terrein van social work, waarin een 

probleemoplossende, ondernemende en 

innovatieve gerichtheid zichtbaar is;

 ► relevant werk op het terrein van social work, met 

ruimte voor het uitvoeren van onderzoeks- en 

verandertrajecten.
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Rob Andeweg
Docent master Social Work – HvA 
“De opleiding is geschikt voor mensen voor wie de transformaties die plaatsvinden in de 

maatschappij, en dus ook in social work, een uitdaging vormen om zich te verbeteren.”

Amarilys Ortela
Reclasseringswerker – Reclassering Nederland
“Ik ben de master gaan volgen omdat ik op zoek was naar verdieping in het vakgebied. Je 

leert jezelf beter als instrument te gebruiken en op een goede manier neer te zetten. Ik sta 

nu sterker in mijn schoenen.”

Bibian Hengeveld 
Projectleider – Stichting MEE Amstel en Zaan
“Ik wilde heel graag meer invloed uitoefenen in het werk. Wat ik heel erg leuk vond, is dat 

je het allemaal kunt toepassen op je eigen praktijk.”

Rob Andeweg

Amarilys Ortela

Bibian Hengeveld 



Vakken uitgelicht 
Sociale Vraagstukken
Vraagstukken waarmee u in uw beroepspraktijk 
te maken heeft, hangen altijd samen met de 
wijdere sociale context. Enerzijds veroorzaken 
ontwikkelingen rondom bijvoorbeeld migratie, 
vergrijzing en veranderende sociale cohesie nieuwe 
maatschappelijke vraagstukken. Anderzijds zijn 
nieuwe sociale concepten en (beleids)ontwikkelingen 
op het terrein van social work een reactie op deze 
ontwikkelingen.

Sociale interventies kunnen alleen passend en 
effectief worden wanneer de sociale context 
geëxpliciteerd, geanalyseerd en meegenomen 
wordt. Vanuit deze (inter)nationale contextuele 

 
 
benadering komt u tot een kritische analyse van de 
in uw beroepspraktijk en organisatie gehanteerde 
probleemdefinities en bestaande praktijken.

Sociaal Beleid
In het vak Sociaal Beleid voert u een (kritische) 
heroriëntatie uit op uw huidige praktijk. Zowel in 
de relatie met burgers, als in de samenwerking 
met andere organisaties en opdrachtgevers. U 
behandelt dominante beleidsontwikkelingen in 
zorg en welzijn, zoals: vermaatschappelijking van 
de zorg, actief burgerschap, ‘achter de voordeur’-
beleid, preventie en armoedebeleid. Een kritisch 
sociologisch perspectief op de veranderende 
verzorgingsstaat functioneert daarbij als kapstok.

Kenmerken opleiding
 ► wisselwerking van theorie, praktijk, onderzoek  

en persoonlijke effectiviteit;

 ► colleges door experts uit de praktijk en 

wetenschap;

 ► samenwerking met het Amsterdams 

Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie;

 ► bekostigd door het ministerie van OCW;

 ► in twee jaar uw internationaal erkende 

mastergraad.



Voor werkgevers
Neemt uw medewerker deel aan de master Social Work, dan profiteert u direct van de voordelen die dit met 

zich meebrengt. 

 

Uw medewerker:
 ► werkt samen met medestudenten, onderzoekers en docenten aan oplossingen voor vraagstukken die spelen 

in uw organisatie;

 ► is op de hoogte van actuele ontwikkelingen in de (inter)nationale (grootstedelijke) praktijk, en weet deze op 

waarde te schatten;

 ► ontwikkelt een geheel van concrete handelingsperspectieven en brengt deze direct in de praktijk (action 

learning); 

 ► leert effectief en efficiënt samenwerken over de grenzen van afdelingen, organisaties en sectoren heen;

 ► bouwt een relevant netwerk op, dat ook direct inzetbaar is voor uw organisatie.

Wilt u meer weten over hoe de master Social Work een bijdrage kan leveren aan uw organisatie?  

Neem dan contact op met Nicole Brouwer, instroomcoördinator, via mastersocialwork@hva.nl  
of telefonisch 06 2115 8922.

Praktische zaken
Meer weten? 

Heeft u interesse in de master Social Work, neemt u 

dan contact met ons op. Regelmatig wordt er een 

(virtuele) voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd. 

Tijdens deze bijeenkomst krijgt u een duidelijk beeld 

van de opbouw van deze opleiding en de impact op 

uw werkzaamheden. Uiteraard is er gelegenheid om 

uw vragen over de opleiding te stellen. Via de website 

kunt u aangeven interesse te hebben in het bijwonen 

van een voorlichtingsbijeenkomst. hva.nl/msw.  

Studiekosten 

De master Social Work wordt gefinancierd door het 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 

Dat betekent dat u, als u niet eerder een 

mastergraad heeft behaald, in de meeste gevallen 

het wettelijk collegegeldtarief betaalt. Bekijk de 

huidige collegegeldtarieven op hva.nl/collegegeld.

Naast het collegegeld moet u rekening houden met 

kosten voor onder meer boeken, readers en de 

tweedaagse seminars. Het eerste studiejaar zijn deze 

kosten maximaal € 900,- en het tweede studiejaar 

maximaal € 500,-.

 

Titel en diploma 

Na succesvolle afronding van de master Social Work 

mag u de titel Master of Social Work (MSW) voeren. 

Dit is een internationaal erkende titel waarmee u 

uw positie als professional in het domein van Social 

Work versterkt.  

Locatie 

De master Social Work is gevestigd in het Muller-

Lulofshuis, Wibaustraat 5a in Amsterdam. 

Bijeenkomsten en lessen worden georganiseerd op 

de Amstelcampus. Kijk voor meer informatie over de 

locatie en voorzieningen op hva.nl/amstelcampus. 

Inschrijven 

Wilt u zich inschrijven voor de master Social Work?

Meld u dan aan voor een entreegesprek. Het

entreegesprek is een belangrijk onderdeel van het

inschrijfproces. Ter voorbereiding maakt u een aantal 

opdrachten. Als u toelaatbaar bent, schrijft u zich 

vervolgens in via studielink.nl. Inschrijven kan tot en 

met 31 augustus 2022. 

Contact  
Heeft u vragen over de master Social Work, neem dan 

contact op met Nicole Brouwer, instroomcoördinator, 

via mastersocialwork@hva.nl of telefonisch 

06 2115 8922.
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Contact
Hogeschool van Amsterdam

Master Social Work

Wibautstraat 5a

1091 GH Amsterdam

 06 2115 8922

@ mastersocialwork@hva.nl

 hva.nl/msw
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