
MASTER SOCIAL 
WORK

INFORMATIE VOOR WERKGEVERS 

HOE GAAT UW ORGANISATIE MEE
MET DE VERANDERINGEN IN HET 
SOCIALE DOMEIN?
WAT KAN DE MASTER SOCIAL WORK
HIERIN VOOR U BETEKENEN?

KIJK OP HAN.NL/MSW



WAAROM INVESTEREN IN DE 
MASTER SOCIAL WORK?

PROFESSIONALS IN UW ORGANISATIE BINDEN 
EN BOEIEN
Goede krachten wilt u graag in uw organisatie behouden. U 
gelooft in hun potentieel. Met de Master Social Work investeert u 
in hun ontwikkeling, biedt hen perspectief. En  u versterkt de 
organisatie.

UW EIGEN ONDERZOEKER EN 
PRAKTIJKVERBETERAAR
U bepaalt samen met de professional met welk sociaal vraagstuk 
hij aan de slag gaat in het praktijkverbeterproject dat als rode 
draad door de Master Social Work heen loopt. Grondig 
praktijkonderzoek leidt tot innoverende interventies die de 
praktijk verbeteren. Kortom: u heeft een deskundig onderzoeker 
en praktijkverbeteraar in huis die de resultaten implementeert en 
anderen er actief bij betrekt.

PROFESSIONEEL LEIDERSCHAP IN HUIS
Professionals worden in de tweejarige master toegerust om 
leiding te nemen en regie te voeren, meervoudige perspectieven 
te hanteren, belangen te wegen. Zij leren praktijkkennis en 
theorie met elkaar te verbinden en vakdiscussies op hoog niveau 
aan te gaan.

KENNISDELING EN INNOVATIE
Niet alleen de professional maar de hele organisatie heeft direct 
baat bij de kennis van de opleiding die de student deelt met zijn 
collega’s. Dat betekent professionalisering van het sociaal werk en 
de sociaal werkers in uw organisatie. Tel daar de innovaties bij op 
van het praktijkverbeterproject en u ziet: de investering betaalt 
zich terug.

WERKGEVERS DIE JE VOORGINGEN:
, Nijmeegs Instituut voor Maatschappelijk Werk (NIM)
,Ministerie van Defensie: bedrijfsmaatschappelijk Werk
, Belastingdienst: Bedrijfsmaatschappelijk Werk
, Tandem, Nijmegen
, Jeugdbescherming Gelderland
,MEE Gelderse Poort
, Gemeente Groesbeek
, Kwintes
, RIBW Nijmegen en Rivierenland

MASTER SOCIAL 
WORK_

VERHOOG DE KWALITEIT VAN UW 
ORGANISATIE MET DE DEELTIJD MASTER 
SOCIAL WORK

Hoe gaat uw organisatie mee met de veranderingen 

in het sociale domein? Heeft u al eens gedacht aan 

wat de Master Social Work voor u kan betekenen?

Wanneer een professional uit uw organisatie

deelneemt aan de deeltijd Master Social Work,

dan gaat hij aan de slag met een sociaal vraagstuk

dat urgent is in uw organisatie en gedeeld wordt

door meerdere belanghebbenden. Via een proces

van signaleren, onderzoeken,

interveniëren en evalueren wordt een verbeterslag

gerealiseerd en de handelingsbekwaamheid

vergroot. Een impuls voor de professional

én uw organisatie.



INVESTEREN IN DE MASTER 
SOCIAL WORK?
Met de Master Social Work haalt u een professional op 
masterniveau in huis oftewel:

, een professioneel leider die collega’s meeneemt in 
veranderingen, draagvlak en verbinding creëert en de regie 
neemt bij complexe belangenverstrengeling;

, een onderzoeker met een kritisch oog voor vraagstukken in de 
organisatie;

, een innovator die de dialoog aangaat, adviseert, onderzoekt, 
ontwikkelt en implementeert;

, een expert die opgedane kennis deelt en het sociaal werk 
profileert;

, een professional op academisch denkniveau.

UW ROL IN DIT TRAJECT?
U biedt ruimte en begeleiding om een praktijkverbeterproject in 
de organisatie op te zetten en bepaalt samen met de professional 
het te onderzoeken vraagstuk. U blijft nauw betrokken bij de 
(tussentijdse) resultaten. Zo kunt u met eigen ogen de 
(tussentijdse) resultaten zien tijdens de presentaties van het 
project in het eerste en tweede jaar (meesterproef) . 

WAT KUNT U VAN DE HAN VERWACHTEN?
Praktijkgerichte lessen op hoog niveau en mastergediplomeerde 
of gepromoveerde (gast)docenten uit de praktijk. Het 
kennisnetwerk HAN SOCIAAL is nauw verbonden met de 
opleiding en zorgt voor de nieuwste wetenschappelijke inzichten. 
De opleiding is kleinschalig en betrokken bij de studenten. De 
lijnen zijn kort, de begeleiding persoonlijk.

WAT KUNNEN WE VOOR ELKAAR BETEKENEN?
Wilt u eens sparren over wat we voor u en uw organisatie kunnen 
betekenen? Of de Master Social Work  de investering waard is? 
Over wat de Master Social Work specifiek uw organisatie kan 
brengen? 
 
We gaan graag met u in gesprek. Mail naar masters@han.nl of bel 
ons: (024) 353 15 06. 
Meer informatie over de Master Social Work en voor u als 
werkgever vindt u op www.han.nl/msw

Ik weet door de Master Social Work wat de meerwaarde 
van onderzoek is voor de sociale praktijk. Ik heb 
geleerd vanuit meervoudig perspectief naar 
vraagstukken te kijken. Ik verbind de wetenschap met 
de praktijk. Dat komt zowel mijn professionaliteit als 
die van het team ten goede.

JOLANDA VAN OMMEN, MAATSCHAPPELIJK WERKSTER

'Jolanda van Omme heeft een tool voor feedbackgericht 
werken ontwikkeld die elke medewerker bij elke nieuwe cliënt 
inzet. Zij borduurt hiermee voort op haar onderzoek uit het 
eerste jaar van de Master Social Work. Omdat het team in de 
ontwikkeling is meegenomen, was er draagvlak. Het hele 
team is er rijker en scherper van geworden.'
Renee Dabekaussen, Hoofd Dienst Maatschappelijk Werk, 
Kempenhaeghe

mailto:masters@han.nl
http://www.han.nl/msw


DAAROM EEN MASTER AAN DE HAN
De verbinding met de beroepspraktijk! Dat is de kracht van onze 
masters. Al doende leren onze studenten. Met als resultaat: 
expertise op masterniveau, de mastertitel en een grote hoeveelheid 
ervaring.  De masteropleidingen van de HAN staan bekend om 
persoonlijke betrokkenheid, korte lijnen, kleinschaligheid en hoge 
kwaliteit. De masters van de HAN werken!

HBO- OF UNIVERSITAIRE MASTER?
Het niveau van de hbo-master, ook bekend als professionele 
master, is gelijk aan de universitaire master. Zowel bij de universiteit 
als de hogeschool behaal je de internationaal erkende titel van MA 
of MSc en in het geval van de Master Social Work de titel MSW. De 
titel is dus gelijk. Alleen de weg er naartoe verschilt. Met name 
ingesteld op de praktijk? Start een master bij de HAN!

Masteropleidingen bij de HAN
,Master Advanced Nursing Practice
, Applied Data Sciences
,Master Begeleidingskunde
,Master Circulaire Economie
,Master Engineering Systems
,Master Leraar Algemene Economie
,Master Leraar Engels
,Master Leraar Nederlands
,Master Leraar Wiskunde
,Master Management en Innovatie
,Master Molecular Life Sciences
,Master Musculoskeletale Revalidatie
,Master Neurorevalidatie en Innovatie
,Master Ontwerpen van Eigentijds Leren
,Master Pedagogiek
,Master Physician Assistant
,Master Social Work
,Master Sport en Beweeginnovatie
,Master Vaktherapie
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HAN MASTERS
Groenewoudseweg 1
6524 TM Nijmegen
(024) 353 1506
han.nl/masters
masters@han.nl

MEER VRAGEN
HAN VoorlichtingsCentrum
(studievoorlichting)
(024) 353 05 00
info@han.nl
06 25 64 04 70 (alleen WhatsApp)

SOCIAL
Facebook.com/HANUniversity
 Instagram.com/han.nl
 @HANnl
 Youtube.com/tvhan H
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Wilt u eens sparren over wat 
we voor u en uw organisatie
kunnen betekenen? Of de 
Master Social Work de
investering waard is?

Over wat de Master Social 
Work specifiek uw organisatie 
kan brengen?

We gaan graag met u in 
gesprek. Mail naar 
masters@han.nl
of bel ons: (024) 353 15 06.

Meer informatie over de 
Master Social Work en voor u 
als werkgever vindt u op
han.nl/msw.

Locatie
Nĳmegen, Groenewoudseweg 1

Duur
2 jaar

Studiebelasting
20 uur per week

Kosten
€ 2083 (wettelijk collegegeld); € 600 
literatuur/studiereis

Niveau
HBO-Master

Variant
Deeltijd

Lesdagen
Maandag 9.30-17.00 uur

Startmoment
September 2020

han.nl/msw

IN HET KORT


