VERGELIJKINGSKAART

MASTER SOCIAL WORK, MASTER PEDAGOGIEK, MASTER BEGELEIDINGSKUNDE
EN MASTER MANAGEMENT EN INNOVATIE IN MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES

TOELATINGS
VOORWAARDEN

MSW

MPED

MBK

MMI

Je hebt een afgeronde bachelor
in Social Work, SPH, MWD, CMV,
Pedagogiek, CTO of SPV.

Je hebt een afgeronde
bachelor studie in het sociale of
educatieve domein.

Je hebt een afgeronde
bachelor.

Je hebt een relevante werkplek
waar je je praktijkverbetertraject
kunt doen. Je werkgever
ondersteunt en begeleidt je
hierbij.

Je werkt in een relevante
functie waar je onder meer je
meesterproef kunt uitvoeren.

Je hebt bij voorkeur een
afgeronde bachelor in het
domein Onderwijs, Sociale
Studies, Zorg en Welzijn,
Economie of Bestuurskunde.

Je hebt geen probleem met het
lezen, begrijpen en samenvatten
van wetenschappelijke en
Engelse teksten.

Er is minimaal 1 persoon met
een functie op minimaal hbomasterniveau binnen jouw
organisatie om je te begeleiden
bij de opdrachten van de
opleiding.

Je hebt minimaal 4 jaar
werkervaring.
Je hebt in de afgelopen 6 jaar
een supervisiecyclus van 10
zittingen gevolg bij een LVSCgeregistreerde supervisor.

Je hebt minimaal 2 jaar
werkervaring en werkt
(minimaal 0,5 fte) als
bijvoorbeeld manager,
stafmedewerker, grenswerker
beleidsmedewerker of
projectleider op operationeel/
tactisch niveau.

WERKPLEK

Zowel een betaalde als
onbetaalde werkplek is mogelijk.
Nog geen werkplek? Dan
denken we met je mee. Mail naar
ask@han.nl

Je werkt in een relevante
functie waar je onder meer je
meesterproef kunt uitvoeren.

De studiebelasting is ongeveer
20 uur per week, incl de
supervisie die je geeft in het
eerste jaar aan een individu en
een kleine groep.

Je hebt minimaal 2 jaar
werkervaring en werkt
(minimaal 0,5 fte) als
bijvoorbeeld manager,
stafmedewerker, grenswerker
beleidsmedewerker of
projectleider op operationeel/
tactisch niveau.

DIRECT DOORSTROMEN NA
JE BACHELOR

Je kunt direct doorstromen
vanuit een bachelor Social Work,
SPH, MWD, CMV of pedagogiek.

Je kunt direct doorstromen
vanuit een bachelor uit het
sociale of educatieve domein.

Direct doorstromen vanuit de
bachelor kan niet.

Direct doorstromen vanuit de
bachelor kan niet.

BEKOSTIGD OF
ONBEKOSTIGD

Bekostigd

Bekostigd

Onbekostigd

Onbekostigd

Collegegeld 2022-2023:
€2.209,-.

Collegegeld 2022-2023:
€2.209,-

Prijspeil 2021: €26.025,-

Prijspeil 2021: €24.900,-

FOCUS

De Master Social Work draait
om de thema’s burgerschap,
sociale rechtvaardigheid en
samenwerken en verbinden.
Het gaat bijvoorbeeld
om burgerinitiatieven,
ervaringsdeskundigheid,
cliëntparticipatie, alliantie,
ketenzorg, wijkteams, in- en
uitsluiting en armoede. In
bijeenkomsten is veel ruimte
voor onderlinge uitwisseling
en discussie. Je tweejarige
praktijkverbeterproject in je
eigen praktijk vormt de rode
draad van jouw studie. Je
ontwikkelt je al doende als
projectleider en leercoach.

De Master Pedagogiek
maakt van jou een specialist
met kennis en kunde op het
gebied van pedagogische en
onderwijskundige kwesties.
Je hebt een brede oriëntatie op
pedagogische thema’s, kunt je
stevig positioneren en je vertaalt
de strategie naar de praktijk. Jij
bent die professional die voor
vernieuwing en verandering
zorgt.

De Master Begeleidingskunde
heeft 3 leerlijnen die over
beide jaren heenlopen,
begeleidingskundig handelen,
handelend onderzoeken en
persoonlijke ontwikkeling &
profilering. Tijdens het eerste
jaar draait het vooral om
individuele ontwikkeling. In het
tweede jaar werk je met teams
en de organisatie. Met jouw
begeleiding breng je mensen
tot nieuwe inzichten en
ideeën die uiteindelijk leiden
tot verandering. Ook hou je
je bezig met vraagstukken
rondom thema’s als, inclusie
en exclusie; eigenaarschap
en vervreemding;
persoonlijke en professionele
identiteitsontwikkeling in
organisaties.

De Master Management en
Innovatie in maatschappelijke
organisaties richt zich op
innovatie in het publieke
domein. Je ontwikkelt je tot
aanjager van vernieuwingen en
weet mensen mee te krijgen
in verander processen. Door
je theoretisch en praktisch te
verdiepen in onder andere
strategie, (netwerk)leiderschap
en innovatiedynamiek groei
je naar een meer strategisch
niveau. de vernieuwingen.
Deze master doe je niet van
achter je bureau. Studenten
leren en werken tijdens de
opleiding met elkaar aan
concrete opgaven uit de
praktijk van maatschappelijke
organisaties.

STUDIEDUUR
(EC)

2 jaar (60 EC)

2,5 jaar (90 EC)

2,5 jaar (66 EC)

2, 25 jaar (67,5 EC)

START MOMENT

September

September

September

September of januari

LOCATIE

Nijmegen

Nijmegen

Nijmegen of Rotterdam

Nijmegen of Rotterdam

MEER INFO

Han.nl/MSW

Han.nl/MPED

Han.nl/MBK

Han.nl/MMI

“

“

“

“

Colin

Marloes

Lesley

Karin

QUOTE

Ik kan sociaal werk nu
echt zien als vakgebied en
expertisegebied an sich. Mijn
onderzoek gaat over wat
cliënten belangrijk vinden
en niet wat de zorgverleners
(denken te) weten dat belangrijk
is. Doordat je vanuit sociaal
werk-theorie kijkt, kom je op
hele andere dingen uit. Dat was
heel vernieuwend.”

In mijn klas zitten ook
studenten uit de (jeugd)zorg
en het primair, voortgezet en
middelbaar onderwijs. Doordat
we ervaringen uitwisselen, ga je
anders kijken naar problemen
die spelen bij jongeren. Dat is
heel leerzaam, en één van de
redenen geweest waarom ik
voor deze master heb gekozen.”

Begeleidingskunde is ook een
hele persoonlijke opleiding,
daardoor heb ik mezelf veel
beter leren kennen. Ik weet
nu beter wat ik in huis heb als
begeleidingskundige en wat ik
meeneem in mijn begeleiding.
Ik realiseerde me dat ik
conflict- vermijdend was, maar
ik heb geleerd dat er zonder
wrijving, geen glans is.

De master sloot naadloos aan
bij mijn werk: ik kon alles direct
toepassen. De docenten en
gastdocenten zijn bovendien
van een hoog niveau en zeer
stimulerend.”

