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‘De docent draagt niet alleen kennis 
over, hij inspireert en coacht’ 

http://www.han.nl/socialwork-deeltijd


Social Work Deeltijd biedt de bacheloropleiding Social Work en de Associate Degree 
opleiding Sociaal Werk. Het nieuwe curriculum van deze opleidingen beweegt mee 
met de actuele ontwikkelingen in de sociale sector en sluit daardoor naadloos aan op 
de vraag van de praktijk. 

DE DRIE PIJLERS VAN SOCIAL WORK DEELTIJD: 
,  De opleiding levert waar mogelijk maatwerk en houdt rekening met de individuele 

omstandigheden van de student zodat hij werk, opleiding en privé kan combineren. 
,  De opleiding zorgt voor optimale uitwisseling tussen student, opleiding, werkveld en 

lectoraten. In de visie van de opleiding staat het leren van en met elkaar voorop. 
,  De opleiding werkt met vakbekwame, inspirerende docenten, die zijn geschoold in 

deeltijddidactiek. Zij zien de student als professionals in wording en ondersteunen 
hem in zijn ontwikkeling tot veelzijdig hbo-professional. 

1. HELDERE ONDERWIJSVISIE_

WWW.HAN.NL/SOCIALWORK-DEELTIJD
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Deeltijdstudenten combineren hun opleiding met een (betaalde  
of onbetaalde) baan in het sociale werkveld. Om het maximale uit 
de student te halen, bieden we flexibel onderwijs aan. Social Work 
Deeltijd loopt hiermee landelijk gezien voorop. 

Ook kan de student eerder gevolgde 
opleidingen en werkervaring laten beoordelen 
op behaalde competenties en daardoor 
mogelijk zijn opleidingsduur verkorten. 

Zo verbreedt en verdiept een student zijn 
kennis, maar hoeft hij niet te herhalen wat hij 
al weet. Naast het volgen van een complete 
opleiding, is het ook mogelijk om enkele 
modules te volgen, om zo specifieke 
competenties te vergroten.

2. OPLEIDEN OP MAAT_
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‘De student kan zijn kennis 
verbreden en verdiepen, 
maar hoeft niet te herhalen 
wat hij al weet’

http://www.han.nl/socialwork-deeltijd


Tijdens de opleiding Social Work Deeltijd neemt online leren 
een centrale plek in: opdrachten worden opgestart op de online 
leeromgeving, krijgen vorm in de praktijk en op lesdagen, en 
worden vervolgens online afgesloten. Het werken op de online 
leeromgeving kan een student doen waar en wanneer hij wil. 

Door onderlinge uitwisseling - online, in de praktijk en op de 
opleiding - verbreedt de student zijn horizon en leert hij het 
sociale werkveld in zijn volle omvang kennen. Studenten leren 
kritisch naar hun eigen handelen te kijken en de werkwijze van 
hun werkplek te onderzoeken 
en verbeteren. De kennis en 
vaardigheden die onze studenten 
verwerven, zijn direct toepasbaar 
op het werk en daarmee zichtbaar 
voor de werkgever. 

3. ONLINE LEREN_
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‘Studenten leren kritisch naar 
hun eigen handelen te kijken’

http://www.han.nl/socialwork-deeltijd


Vanaf het eerste moment in de opleiding werken studenten, docenten, mensen uit het 
werkveld en onderzoekers nauw samen, om zo optimaal van elkaar te leren en elkaar 
te versterken. Hiermee sluiten we aan bij het speerpunt van de HAN: het creëren van 
een professionele leergemeenschap. 

Social Work Deeltijd beschouwt de student en docent sámen verantwoordelijk voor het 
leerproces. We verwachten van de student dat hij zich inzet voor zijn studie. En dat hij,  
in de samenwerking met medestudenten, zijn werkervaring en leervragen inbrengt. 

De docent – die vaak ruime ervaring in het sociaal werkveld heeft – coacht en  
inspireert. Daarnaast helpt de docent bij het creëren van een goede theoretische 
en methodische basis. 

Onze docenten willen het beste uit de student naar  
boven halen. Zij bieden de student leercoaching vanuit 
een gelijkwaardige houding en ondersteunen hem bij  
zijn ontwikkeling tot hbo-professional. 

4. SAMEN VERANTWOORDELIJK_
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5. MODULAIRE OPLEIDING_
De student kan bij Social Work deeltijd kiezen voor de bachelor opleiding 
Social work of de tweejarige Associate Degree opleiding Sociaal Werk. 
De opleidingen zijn opgebouwd uit modules van 30 studiepunten, die los 
van elkaar gevolgd kunnen worden. 

In het eerste jaar maakt de student kennis met de brede basis van het 
sociaal werk. Naast een generiek deel, kan de student in het tweedejaar 
van de opleiding kiezen voor één van de vijf keuzemodules, passend 
bij de werkcontext en persoonlijke ambities. Vanaf het derdejaar geeft 
de bachelorstudent Social Work invulling aan een van de gekozen 
professionele profielen: Jeugd, Zorg of Welzijn en Samenleving. 

Een bachelor die de opleiding Social Work Deeltijd heeft afgerond, 
beschikt over actuele kennis, uitstekende hulpverleningsvaardigheden en 
een professionele werkhouding. Het bachelor diploma biedt daarnaast 
een uitstekende aansluiting op verschillende masteropleidingen.  
Kortom, alles wat de sociaal professional van nu nodig heeft. 

WWW.HAN.NL/SOCIALWORK-DEELTIJD
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Het sociale werkveld is nauw verbonden met Social Work 
Deeltijd. Uitvoerend sociaal professionals helpen mee met  
de ontwikkeling van het onderwijs. Zij - en ook hun leiding- 
gevenden - zijn een belangrijke adviseur voor de inhoud van 
ons onderwijs. Door deze co-creatie is ons onderwijs altijd 
actueel en sluit het aan bij de behoeften vanuit de praktijk. 

Daarnaast is het sociale werkveld de bron voor de leerwerk-
plekken van onze studenten. De student gebruikt de casuïstiek 
van het werk bij vrijwel alle opdrachten die hij tijdens de 
opleiding maakt. Hierdoor is het resultaat van zijn leerproces 
meteen op de werkvloer zichtbaar. Bovendien is  
het mogelijk om met een organisatie een traject  
op maat af te sluiten voor de professionalisering  
van meerdere werknemers. 

6. SAMEN MET HET  
SOCIALE WERKVELD_
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Dit visiedocument is gemaakt in samenwerking met de afdeling Marketing, 
Communicatie en Voorlichting van de HAN.

7. CONTACTGEGEVENS & COLOFON_
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TEKST
Freya Gerritsen 

OPMAAK 
Emotion
 
SECRETARIAAT 
Social Work Deeltijd 
T (024) 353 1540 
E socialwork.deeltijd@han.nl 

FOTOGRAFIE 
Gema Pérez 
Erik Scholten 

SOCIAL WORK DEELTIJD 
Postadres: 
Postbus 6960 - 6503 GL Nijmegen 

Bezoekadres: 
Kapittelweg 33 - 6525 EN Nijmegen 

HANDIGE LNKS
www.linkedin.com/company/han-sociale-studies 
www.han.nl/socialwork-deeltijd 
www.han.nl/socialwork-duaal
www.han.nl/ad-sociaalwerk
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