
SOCIAL WORK, SOCIAL WORK EUREGIO 
& INTERNATIONAL SOCIAL WORK

SOCIAL WORK SOCIAL  WORK EUREGIO INTERNATIONAL SOCIAL WORK

FOCUS & DOELGROEP Hoe is het met mensen in Nederland? 
Je leert over en met individuen, groepen en 
systemen in de samenleving.
Waar en hoe kun je als Sociaal werker iets 
teweeg brengen?

Hoe is het met mensen in Nederland en Duitsland?
Je leert over en met individuen, groepen en systemen 
in de samenleving in zowel Duitsland als Nederland. 
Focus op werken in het grensgebied vraagt om cultuur-
sensitiviteit en om kennis van methodieken en 
theorieën uit beide landen. Hoe kun je het beste uit 
twee werelden samenbrengen om de mensen te 
ondersteunen?  

Hoe is het met mensen in andere landen? Je leert over
mondiale samenlevingen en mensen, over culturen, conflicten
en verschillen. Wat zijn de gevolgen en hoe kan je een verschil
maken? Denk aan vluchtelingen en ontwikkelingswerk.
Hoe werken sociaal werkers over de hele wereld?

TAAL Nederlands Nederlands en Duits* Engels

TAALEISEN Geen Voor Duitstalige studenten voor jaar 1: Nederlands op 
B2-niveau voor lezen, schrijven en spreken.

Voor Nederlandstalige studenten voor 2e semester 
jaar 2: Duits op B2-niveau voor lezen, schrijven en 
spreken. 

Engels op B2-niveau voor lezen, schrijven en spreken.

Mogelijke taaleis op N2 en N3 voor bepaalde stagegebieden 
(denk aan Spaans voor Zuid-Amerika).

HOEVEEL DAGEN PRAK-
TIJK/WERKPLEK PER 
WEEK?

N1: 1 dag per week
N2: 2 dagen per week
N3 profieloriëntatie: 3 dagen per week
N3 praktijkuitvoering: 4 dagen per week

N1: 2 dagen per week
N2: 2 dagen per week 
N3 profieloriëntatie: 3 dagen per week 
N3 praktijkuitvoering: 3 of 4 dagen per week
 (4e praktijkdag kan Euregionaal project zijn).

N1:  1 dag per week
N2:  3 maanden in 2e semester
N3 profieloriëntatie:  3 dagen per week
N3 praktijkuitvoering:  4 dagen per week

PROFIELKEUZE Vrije profielkeuze: welzijn en samenleving, 
zorg of jeugd.

Vrije profielkeuze: welzijn en samenleving, 
zorg of jeugd.

Geen keuze profiel. 
Voor iedereen: welzijn en samenleving.

MINOR Minorkeuze vrij en in overleg. vrije minor keuze met advies: speciale minor toege-
spitst op de Euregio met Duits recht als extra.

Minorkeuze vrij en in overleg.

MEER INFO? https://www.han.nl/opleidingen/hbo/soci-
al-work/voltijd/ 

https://www.han.nl/opleidingen/hbo/social-work-eure-
gio/voltijd/

https://www.han.nl/opleidingen/hbo/international-soci-
al-work-engelstalig/voltijd/ 

* Docenten spreken Nederlands & Duits.
 Kennistoetsen zijn in het Nederlands, Duitse studenten mogen ondersteuning 
 vragen in de vorm van extra tijd of gebruik van een woordenboek.
 Presentaties, verslagen, vaardigheden- en communicatietoetsen: zelf kiezen Nederlands of Duits.

DE OVEREENKOMSTEN EN DE VERSCHILLEN
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