
WELKE MINOR KIES 
JIJ?
DEELTIJD 2022/2023

DE MINOREN VAN SOCIAL WORK 
DEELTIJD BIEDEN EEN COMBINATIE 
VAN ONLINE LEREN, WERKPLEKLEREN 
EN CONTACTONDERWIJS.
EEN MINOR DIE PAST BIJ WERKENDE 
STUDENTEN!



CREATIEF BEGELEIDEN EN COACHEN
Hoe zet je beweging in gang als woorden tekortschieten? Wat zet 
je in om tot de kern van de (hulp)vraag door te dringen? Hoe 
gebruik je jouw creatief vermogen hierbij? Je leert hoe je jouw
begeleidingsmogelijkheden kunt versterken door je eigen 
creativiteit en die van je clïent te benutten. Dit kan ook in een 
andere setting dan het sociaal werk. Denk bijvoorbeeld aan
HRM of een lerarenopleiding. Jij geeft in deze minor zelf de 
opdrachten vorm waarmee jij je beheersing van leeruitkomsten 
aantoont.

In de beroepspraktijk kun je denken aan de volgende taken:
, een cliënt of collega begeleiden met behulp van 

beeldmateriaal;
, tekenopdrachten gebruiken om een leerproces in kaart te 

brengen;
, een gezond werkklimaat bevorderen door de inzet van 

creatieve technieken;
, vrijwilligers en collega’s coachen en begeleiden met 

rollenspelen.

PEDAGOGIEK
Hoe werk je aan complexe opvoedingsvraagstukken? In deze 
minor leer je te werken vanuit een integraal gezinsplan. Hierbij 
staat de dialoog met ouders/verzorgers en kinderen centraal. Je 
zet pedagogische technieken en kennis zó in dat ze goed 
passen bij je doelgroep en context. Empowerment, oplossings-
gericht werken en motiverende gesprekstechnieken zijn hierbij 
leidend.

In de beroepspraktijk kun je denken aan de volgende taken:
,maken van een gezinsplan;
, gezinsgesprekken voeren/ begeleiding bieden aan 

ouders en/of kinderen;
, ouders/verzorgers leren hun opvoedingskwaliteiten te 

vergroten;
, groepsopvoeders ondersteunen bij het creëren van een 

gezond pedagogisch klimaat.

REGISSEREN EN MOTIVEREN
Deze minor gaat over schuldhulpverlening, motiverende 
gespreksvoering en casemanagement. Je leert cliënten motiveren 
om (materiële) hulp te aanvaarden en vergroot je kennis van 
sociaal recht. Ook leer je om meerdere disciplines rondom je 
cliënt samen te laten werken, waarbij de cliënt zelf zoveel mogelijk 
de regie houdt.

In de beroepspraktijk kun je denken aan de volgende taken:
, een cliënt motiveren tot het aangaan van (schuld-) 

hulpverlening of budgetbegeleiding;
, je collega's voorlichten over de wetten en regels bij 

schuldhulpverlening;
, een casemanagmentoverleg leiden om te komen tot 

afstemming van een complexe situatie;
, analyseren hoe verschillende partijen optimaal kunnen 

samenwerken.

SOCIAL WORK DEELTIJD

Social Work Deeltijd werkt sinds 2015 met flexibel onderwijs 
waarin je als student keuzes kunt maken. Door bijna alle 
opdrachten te baseren op jouw eigen werksituatie leer je 
(zowel in de praktijk als op de opleiding en online) om  je 
eigen handelen te professionaliseren. De lesgroepen zijn 
divers van samenstelling. Niet alleen werken jij en je mede-
studenten in uiteenlopende werkvelden, ook in leeftijd en 
werkervaring zijn de verschillen soms groot. Hierdoor kun je 
goed van elkaar leren en de docenten zorgen ervoor dat er 
ruimte is voor leervragen en leerwensen van iedereen.

Bij Social Work Deeltijd ben jij, samen met je docenten en 
medestudenten, verantwoordelijk voor je eigen leerproces. 
We verwachten van je dat jij je inzet om je leeruitkomsten te 
gaan beheersen, feedback geeft aan medestudenten en
dat je je werkervaring inbrengt. Van je docenten mag je 
verwachten dat ze je helpen met keuzes maken en je helpen 
bij het ontwikkelen van een gedegen theoretische en 
methodische basis.



SMART HEALTH
Hoe kun je zorgtechnologische oplossingen zoeken, kiezen en 
testen? In deze module ga je uit van wensen of problemen van 
cliënten en/of het netwerk rondom de cliënt. Samen kies je de 
beste technologische oplossing om bijvoorbeeld de gezondheid 
te bevorderen, sociale netwerken te versterken of mantelzorgers 
en professionals te ontlasten.

In de beroepspraktijk kun je denken aan de volgende taken:

, Je formuleert samen met de cliënt en/of zijn netwerk een 
hulpvraag;

, Je richt je daarbij op meerdere levensgebieden van de cliënt 
om kwalitatief goede zorg te realiseren. Je werkt hierbij vanuit 
een technologisch perspectief;

, Je stelt met (het netwerk van) de cliënt een programma van 
functionele eisen t.b.v. zorgtechnologische oplossingen;

, Je begeleidt de cliënt bij het maken van passende keuzes; de 
begeleidingsstijl is afgestemd op het niveau en problematiek 
van de cliënt;

, Je leert jouw zorgtechnologische kennis als ambassadeur 
zorgtechnologie te profileren in de organisatie waar je werkt.

 
 
PROFESSIONEEL ONDERSTEUNEN NA AFSTAND 
EN ADOPTIE
In deze minor leer je over de achtergronden van afstand en 
adoptie, en het begeleiden van vragen die hierbij kunnen 
ontstaan. Het afstand doen van een kind of het geadopteerd 
zijn, kan doorwerken in de wijze waarop mensen met levens-
gebeurtenissen en zingevingsvragen omgaan. We werken toe 
naar een ontwikkelde body of understanding, knowledge and 
skills met als doel de ondersteuning van afstandsmoeders en 
geadopteerden adequaat vorm te geven vanuit een daarbij 
passende houding.
In de beroepspraktijk kun je denken aan de volgende taken:
, coaching bieden bij vraagstukken na afstand en adoptie;
, vanuit kennis over de (geschiedenis van) processen van afstand 

en adoptie daaraan gerelateerde vragen herkennen;
, kennis overdragen en verbreden over afstand en adoptie in 

jouw werkpraktijk;
, passend te verwijzen en samenwerken met gespecialiseerd 

professionals op het gebied van afstand en adoptie.
Deze minor wordt ook als post-hbo aangeboden, waardoor 
studenten en professionals bij elkaar in een lesgroep werken aan 
de leeruitkomsten van de minor en van elkaar leren.

MET DE MINOR KUN JE RICHTING GEVEN 
AAN JE COMPETENTIES ALS SOCIAAL 
WERKER. 



WAT MOET JE WETEN?
, Je volgt deze minor via contactonderwijs, online en op de 

werkplek.
, Een deel van de minoren van Social Work Deeltijd worden ook 

in het reguliere lesprogramma aangeboden of als post-hbo. 
De groepen zijn daardoor gevarieerd van samenstelling.

,We werken met leeruitkomsten. Hierin staat beschreven wat je 
aan het einde van de minor moet weten en laten zien. 
Per leeruitkomst heb je één tentamen.

, Al het studiemateriaal vind je op OnderwijsOnline.han.nl. 
Via MS Teams geef je feedback aan je medestudenten.

, Docenten zijn goed bereikbaar.

INSTAPEISEN
, Een afgeronde propedeuse.
, Een werkkring (betaald of onbetaald) van ongeveer 20 uur per 

week waar jeaan de leeruitkomsten kunt werken en begeleid 
wordt door een professional met minimaal een 
Bachelordiploma.

, Geen overlap met het majorprogramma van jouw opleiding.

AANMELDEN?
Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via 
Alluris. Inloggen alluris . 
Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij Kies op 
Maat via https://www.kiesopmaat.nl.. Heb je al wel een account bij 
Kies op Maat? Inloggen Kies op Maat..
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HAN CAMPUS NIJMEGEN
Groenewoudseweg 1
Nijmegen

MEER VRAGEN
ASK HAN
(studievoorlichting)
(024) 353 05 00
ask@han.nl

SOCIAL
Facebook.com/HANUniversity
 Instagram.com/han.nl
 @HANnl
 Youtube.com/tvhan H
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Voor wie?
Voor HBO-studenten.

Aantal EC
30

Meer informatie?
https://www.minoren-han.nl
https://www.kiesopmaat.nl

Leslocatie
Nĳmegen, Groenewoudseweg 1

Taal
Nederlands

Studievorm
Mix van online leren, werkplekleren en 
contactonderwijs

Kosten
Geen extra kosten

Startmoment
Februari, september

Niveau
Bachelor Hbo

Eisen praktijkplek
De werkbegeleider heeft een 
Bacheloropleiding afgerond

Studiebelasting
40 uur per week, inclusief praktijkwerk, zelfstudie, 
online activiteiten en bijeenkomsten op de 
opleiding

Lesdagen
Zie kiesopmaat.nl

Relevante werkplek
Vereist, van gemiddeld 20 uur

IN HET KORT

https://sso.han.nl/ssp/module.php/core/loginuserpass.php?AuthState=_d739edde9ba37e8557f1d5c24780515f897fae60c3%3Ahttps%3A%2F%2Fsso.han.nl%2Fssp%2Fsaml2%2Fidp%2FSSOService.php%3Fspentityid%3Dhttp%253A%252F%252Fwww1.han.nl%252F_internal%252Facauth_saml%25210%252F%253Fo%253DB%26cookieTime%3D1576153406
https://www.kiesopmaat.nl/
https://www.kiesopmaat.nl/my/

