
Als Sociaal Werk professional ben je nodig in de maatschappij, je 

inspireert mensen in de samenleving om een zinvol leven te leiden en je 

helpt mensen bij het oplossen van problemen in het dagelijks leven. Je 

verbindt daarnaast bewoners, hulpverleners en organisaties met elkaar. 

Ook adviseer je cliënten rondom procedures en ondersteun je cliënten 

in het versterken van hun veerkracht, capaciteiten en mogelijkheden. 

Het gaat daarbij ook om de ondersteuning van en samenwerking met 

mantelzorgers en vrijwilligers.

De Ad-professional Sociaal Werk in de Zorg verleent ondersteuning 

aan mensen met langdurige en/ of complexe problematiek en hun 

naaste omgeving. De hulpvraag komt primair voort uit een lichamelijke 

aandoening of handicap, een verstandelijke beperking of psychische 

kwetsbaarheid en de gevolgen daarvan voor het sociaal functioneren. 

De Ad-professional Sociaal Werk in de Zorg gaat onder andere aan de 

slag in de volgende beroepscontexten: verstandelijk gehandicaptenzorg, 

geestelijke gezondheidszorg (GGZ), ouderenzorg, maatschappelijke 

opvang, instellingen voor mensen met een niet aangeboren hersenletsel, 

algemene ziekenhuizen, de wijk (wijkteams) en zorgboerderijen.

Met deze associate degree op zak ben je goed toegerust om vernieuwend 

bij te dragen in een werkdomein waar zorgvragen steeds complexer 

worden. Jij kunt het hoofd bieden aan problematiek die samen hangt 

met verstandelijke beperkingen, psychische kwetsbaarheid, lichamelijke 

problemen of ouderdom, of een combinatie hiervan.

Het onderwijsprogramma sluit aan bij de praktijk. Tijdens deze opleiding 

ontwikkel je je professionele identiteit, methodisch werken en het 

verbeteren van zorg. Je weet om te gaan met kritische situaties en  

leert oplossingsgericht werken. Je weet de inhoudelijke Sociaal  

Werk-aspecten professioneel in te zetten.

Wat levert deze 
associate degree je op?

-   Je ondersteunt cliënten in het vergroten 

van hun eigen vermogen tot zelfstandig 

functioneren en welbevinden binnen de 

mogelijkheden in het dagelijkse leven;

-   Je ondersteunt cliënten in het ontwikkelen 

en onderhouden van hun netwerk;

-   Je bevordert participatie van cliënten en 

behartigt hun maatschappelijke belangen 

vanuit hun mogelijkheden en wensen;

-   Indien nodig neem je tijdelijk 

verantwoordelijkheden van anderen 

op zorgvuldige wijze over en neem je 

dwang- of drangmaatregelen binnen de 

wettelijke kaders;

-   Je bevordert acceptatie, en creëert een 

plaats in de samenleving voor kwetsbare 

cliënten met een eventuele beperking en je 

bestrijdt stigma’s;

-  Je werkt samen in interdisciplinaire teams;

-   Je creëert een veilig en zo normaal mogelijk 

leefklimaat en waar dat aangewezen is, 

een goed therapeutisch leefklimaat, in een 

intramurale setting en;

-   Je bevordert vanuit de autonomie van  

de cliënt de inzet van de eigen kracht  

en zelfregie.

Sociaal Werk is 
een vak. Sociaal 

Werk verbindt!

Jouw 
beroepscontext

Klaar voor 
de toekomst!

Tijdens de
opleiding

Ad Sociaal Werk in de Zorg

Als Ad-professional Sociaal Werk in de Zorg haal jij het beste uit 

mensen, bevorder je zelfregie en welzijn van cliënten en vergroot je het 

vermogen tot zelfstandig functioneren. Jij ondersteunt bewoners in het 

onderhouden van hun netwerk en bevordert acceptatie van kwetsbare 

mensen. Je neemt op een verantwoordelijke manier interventies die 

gericht zijn op het vergroten van participatie in de samenleving. 



De opleiding is modulair opgebouwd. We gaan uit van de voorkeursroute, 

een andere studieroute is in overleg mogelijk. Elke module sluit je af met 

een beroepsproduct, die meestal bestaat uit 5 studiepunten (EC). Voor jouw 

Ad-diploma heb je 120 EC nodig. Standaard duurt de opleiding twee jaar. 

Deze opleiding kent vier pijlers: 

-  De professie Sociaal Werk binnen de maatschappij;

-  Methodisch handelen met cliënt en netwerk;

-  Professioneel handelen met de doelgroep langdurige zorg en; 

-  Verbeteren van de kwaliteit van zorg.

Jaar 1

-  Verbeter je professionele gespreksvaardigheid;

-  Methodisch werken voor sociaal werkers;

-  Muzisch agogisch, en creatieve aanpak voor veranderprocessen;

-  Oplossingsgericht werken als methode; 

-  Kleur bekennen, ontwikkel je professionele identiteit; 

-  Juridische kaders in zorg en welzijn; 

-  Psychologie, mens en gedrag;

-  Omgaan met beroepsdilemma’s; 

-  Verbeter je schrijfvaardigheid; 

-  Onderzoekend vermogen; 

-  Vakmanschap.

Jaar 2

-  De ondernemende professional; 

-  Psychopathologie in de praktijk; 

-  Motiverende gespreksvoering; 

-  Empowerment - cliënt versterkend werken;

-  Omgaan met intimiteit en grensoverschrijdend gedrag;

-  Positieve gezondheid en preventie; 

-  Sociologie - ontdek de maatschappij; 

-  Implementeren van verandering;

-  Effectiviteit en kostenbewustzijn binnen de zorg; 

-  Verdiepen in doelgroep naar keuze;

-  Afstuderen.

Voor wie interessant?

Professionals (of zij instromers) op mbo 

4 niveau werkzaam in de (langdurige) 

zorg, zoals in de gehandicaptenzorg, 

geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg, 

maatschappelijke opvang, instellingen 

voor mensen met een niet aangeboren 

hersenletsel, algemene ziekenhuizen, de wijk 

(wijkteams) en zorgboerderijen.

Jouw opleiding, jouw tijd

Type opleiding: associate degree

Duur: 2 jaar

Studiebelasting: 20 uur

Locatie(s): Enschede

Wat is een Ad?
Een associate degree (Ad) is een tweejarige 

hbo-opleiding die leidt tot een diploma op 

niveau 5 NLQF. 

    Meld je aan! 
Aanmelden voor deze Ad kan via 

saxion.nl/adsocialwork

Vragen?
Heb je vragen over deze Ad? 

            088 – 019 1919

            parttimeschool@saxion.nl

Studeren in deeltijd

Je merkt het aan alles: je wilt verder in je 

carrière. Een stap omhoog, je verbreden of 

verdiepen in je vak. Of je wilt iets heel anders 

gaan doen. Saxion helpt je graag verder! 

Bijvoorbeeld met korte modulen die stapelbaar 

zijn tot een hbo-diploma, met cursussen, 

post-hbo’s en met complete associate degree-, 

bachelor- en masteropleidingen. Zodat jij die 

belangrijke stap in jouw carrière kunt zetten.

Denk na over jouw toekomst,  

pak die kans, maak die keuze, durf!

Kijk voor meer informatie 
op saxion.nl/deeltijd

Inhoudelijke 
opbouw van 
de opleiding


