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1. Inleidend  

Dit is een praktisch handboek voor studiejaar 3 Social work en is bedoeld als een gebruikershandleiding voor  

studenten  AMM, praktijkbegeleiders en contactdocenten AMM jaar 3. In de bijlagen zijn de formulieren 

opgenomen die bij start- en evaluatiemomenten ingevuld dienen te worden. De criteria praktijkleren in deze 

formulieren (Let op!  Kies de juiste passend bij de gekozen specialisatie) zijn leidend voor het praktijkleren en 

ontwikkeld vanuit het landelijk opleidingsprofiel Social work 2017. Aanvullend op dit praktische handboek is 

het  meerjaren handboek praktijkleren AMM 2018-2020 geschreven waarin de visie en verantwoording 

beschreven staat op langere termijn. Daarnaast kun je mijnsaxion onder praktijkleren alle benodigde 

formulieren vinden. 

Praktijkleren in leerjaar 3 bestaat uit 1120 uur in het studiejaar. Gemiddeld komt dit neer op 28 uur per week. 

De student gaat in dit jaar experimenteren met en leren toepassen van opgedane kennis, vaardigheden en 

houding.  Daarin zijn de praktijkbegeleiders en contactdocenten verantwoordelijk voor passende begeleiding 

die voldoet aan de eisen.  

Voorwaarden om buitenschoolse activiteiten als praktijkleren erkend te krijgen 

• de propedeuse moet zijn behaald 

• minimaal 39 studiepunten uit het tweede leerjaar moeten zijn behaald waaronder toets LP 8.2 
Portfolioassessment 

In individuele gevallen kan er een gemotiveerd verzoek ingediend worden voor afwijking van bovenstaande 
eisen bij de examencommissie 

De student kent de criteria praktijkleren vanuit jaar 2 en zal in de lessen POW (Specialisatie Zorg en Welzijn en 

Samenleving) en J&PH (Specialisatie jeugd) begeleiding krijgen om in toenemende mate regie te leren en gaan 

nemen over het eigen leerproces. De tien competenties die in jaar 3 behaald moeten worden staan in de 

bijlagen beschreven. Hierover later meer. Communicatie tussen student, contactdocent en praktijkbegeleider 

zijn hierin belangrijk ondersteunend. Daarin kunnen afspraken vastgelegd worden en waar nodig bijgesteld 

worden.  

Van de praktijkbegeleider wordt verwacht dat deze de student begeleidt op te behalen competenties en 

leerdoelen, daarin ondersteunt en leermomenten faciliteert die nodig en passend zijn in het leerproces. 

Daarnaast geeft de praktijkbegeleider feedback op de ontwikkeling van de student in de criteria praktijkleren 

en op de leerdoelen zoals die zijn geformuleerd in het praktijkplan van de student. Deze feedback dient 

schriftelijk te worden vastgelegd op de formulieren.  

De contactdocent ondersteunt en faciliteert de student in het leerproces en op te behalen leerdoelen. Deze 

begeleidt de student in het opstellen van een praktijkleerplan en beoordeelt de student in assessments. 

Daartoe dient een beoordelingsformulier te worden ingevuld. De contactdocent zal ook een kritische blik 

hebben op de leer-en begeleidingsmogelijkheden, die bespreken en wanneer nodig ingrijpen ten behoeve van 

het leerproces en/of de student. 

In dit handboek wordt het doel en het gebruik en de beoordeling van praktijkleren in leerjaar 3 voltijd van de 

opleiding Social work toegelicht voor studenten, praktijkbegeleiders en contactdocenten. 

1.1. Praktijkleren en maken van afspraken 
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Voor een goed verloop van praktijkleren is het maken van heldere afspraken en die vastleggen waar dit hoort 

noodzakelijk. Dat betekent concreet dat het begint met het aanmelden van je praktijkplek in Centuri  

Daarbij wordt de volgende werkwijze gevolgd: 

• de student meld zijn/haar praktijkplek aan in ‘Centuri’ via centuriweb.saxion.nl  ;  

• deze aanmelding wordt goedgekeurd als het voldoet aan de eisen zoals die voor praktijkleren gelden 
 

• de student is verplicht een document praktijk/stagecontract/ arbeidscontract te uploaden in Centuri  
(uiterlijk 4 weken nadat het startgesprek heeft plaatsgevonden) ** 
 

Zie voor formulieren en de instructie aanmelding stageplaats : Mijn Saxion / Weten en Regelen – Mijn academie AMM- 
Praktijkleren 
 

*Voordat het startgesprek zal plaatsvinden zal eerst de praktijkleerplek moeten worden aangemeld in Centuri. 

Geen aanmelding van je stage is geen startgesprek. 

**Je contactdocent krijg je toegewezen bij de start van het derde studiejaar en die moet het contract namens 

AMM ondertekenen.  

Dit praktijkleercontract is samen met het praktijkplan (hierover later meer) de overeenkomst voor 

praktijkleren. De student is verantwoordelijk voor het goed organiseren en op tijd vastleggen. Bij vragen kun je 

terecht bij Wout Boerrigter of je contactdocent. 

1.2  Model basishouding (groene rechterkolom in het formulier criteria praktijkleren) 

In het formulier criteria praktijkleren is aan de rechterzijde een groene kolom zichtbaar die doorloopt achter 

alle competenties. Het model basishouding staat voor een grondhouding waarin de student laat zien 

beschikbaar, betrouwbaar te zijn en gericht is op herstel en versterken van de cliënt/ander/doelgroep. 

Daarnaast wordt verwacht dat de student wil en kan leren diverse procesrollen te kunnen hanteren in 

verschillende situaties waarin hij in verschillende taakrollen (op micro-meso en macro niveau) moet leren 

functioneren. Dat betekent dat de student zich bewust is van zijn bejegening en een passende rol kan leren 

innemen om in meer of mindere mate invloed te kunnen uitoefenen in het belang van degene die 

ondersteuning nodig heeft. Kennis van de doelgroep, de context, (mens-maatschappij) visie, zelfkennis, 

zelfbewustzijn, communicatieve en sociale vaardigheden worden hier allemaal in vertegenwoordigd en in 

toenemende mate geïntegreerd. In de voorwaarden van de evaluatieverslagen is te zien dat de student dit 

moet beargumenteren. 

  1.3  Evaluatie en toetsing in de drie specialisaties 

Het doel van de criteria praktijkleren is het bieden van begeleidings-en beoordelingskaders voor het 

leerproces in het praktijkleren. Deze criteria zijn leidend voor het praktijkleren. Het geeft voor de student 

inzicht in wat er gevraagd wordt toe te passen en hierop feedback te vragen van de praktijkleider. Daarnaast is 

het input voor het gesprek met de contactdocent en de beoordeling bij het assessment. Naast de criteria houdt 

de student een logboek bij en schrijft hij drie producten ter beoordeling van het functioneren in de praktijk:  

1. een praktijkleerplan voor het startgesprek 

2. een verslag middenevaluatie voor praktijkassessment 1 

3. een verslag eindevaluatie voor praktijkassessment 2  

Fase 2 kent drie specialisaties en met twee toetsen voor praktijkleren. In alle specialisaties is het totale aantal 

studiepunten (60) op jaarbasis verdeeld over verschillende toetsen en toetsvormen passend bij het profiel. 
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Voor praktijkleren wordt een totaal van 18 punten al dan niet gekoppeld aan andere toetsen. Dit wordt onder 

de profielen op pagina 10 en 11 in dit handboek nader toegelicht.  

De specialisaties die worden onderscheiden zijn Jeugd, Zorg, en Welzijn & Samenleving. De student heeft in het 

tweede jaar gekozen voor een specialisatie en hierbij een passende praktijkleerplek gevonden of zoekt deze 

nog. Praktijkleren kan uitgevoerd worden op één of meerdere praktijkplekken. De student maakt een keuze en 

stemt deze af met de studiebegeleider(Sber).  

Voor Praktijkassessment 1, de midden evaluatie worden voor de drie specialisaties dezelfde voorwaarden 

gesteld om de 9 studiepunten te behalen. Naast het praktijkassessment zijn er specialisatie specifieke toetsen 

die later worden toegelicht. 

Voor het Praktijkassessment 2 eindevaluatie zijn de voorwaarden voor en het aantal te behalen studiepunten 

verschillend per specialisatie. Voor de afronding van het praktijkleren wordt wel in elke specialisatie het 

formulier Criteria praktijkleren met feedback ingevuld door de student en de praktijkbegeleider.  

De student houdt een logboek bij dat dient om ervaringen te (leren) beschrijven en helpt om te reflecteren op 

het eigen handelen. Het is een privédocument van de student dat zinvol materiaal levert voor het schrijven van 

het verslag voor Praktijkassessment 1 en 2. Dit logboek kan ook eventueel ook dienen voor het verwerken van 

opdrachten in supervisie. In supervisie leert de student met meer verdieping te reflecteren op ervaringen in de 

beroepspraktijk.  

Zoals het woord logboek al aangeeft gaat het om het beschrijven van dagelijkse ervaringen in de 

beroepspraktijk. Er worden richtlijnen voor geboden die de student kan gebruiken. De student kan deze vinden 

op blackboard onder praktijkleren van de betreffende specialisatie. 

2. Relatie praktijk en onderwijs  

Leren in de praktijk en in het onderwijs gaan in toenemende mate door elkaar lopen. Passend in de visie van 

het HBO, Saxion en AMM is het doel het leren integreren van kennis en vaardigheden in de praktijk en in het 

onderwijs. De student krijgt de kans om te experimenteren en kennis te maken met verschillende 

beroepscontexten. Supervisie is hierin een zinvol onderwijsaanbod waarvan de uren in de praktijkuren (1120 

uur) zijn verwerkt. Het draagt bij aan het leren betekenis geven en vergroten van inzicht in zichzelf en eigen 

handelen.  

Er zijn ook praktijkopdrachten zoals bijvoorbeeld een Proeve van bekwaamheid in het profiel Zorg of 

Community based werken in Welzijn & Samenleving waarvoor studenten elkaars werkplekken bezoeken ten 

behoeve van gezamenlijke opdrachten. We verwachten van praktijkbegeleiders en studenten dat zij samen in 

goed overleg tijd maken om hieraan te kunnen werken. Een student heeft recht op ruimte om te leren en leert 

verantwoordelijkheden in toenemende mate dragen. Ten alle tijde blijft centraal staan dat de student (nog) 

geen beroepskracht is en leerruimte krijgt en mag nemen.  

3. Informatie, organisatie en matching praktijkleren 

Om praktijkleren goed te kunnen organiseren zijn goede informatie, heldere afspraken en korte 

communicatielijnen van essentieel belang. Van studenten wordt gevraagd de voorwaarden te hanteren zoals 

onder 4 beschreven. Alle relevante informatie voor praktijkleren is te vinden op MijnSaxion.nl -> weten en 

regelen studenten -> praktijkleren. Voor vragen kan de student terecht bij organisatiefase2.amm@saxion.nl. 

4. Hoe de lijst criteria praktijkleren te gebruiken  

mailto:ijn.saxion.nl-
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De criteria praktijkleren zijn leidend voor de student, praktijkbegeleider en docent. De criteria beschrijven 

competenties die de student moet laten zien in de praktijk. De docent Professionele 

Ontwikkeling(POW)/Jeugd&Professioneel Handelen(J&PH) zal de criteria praktijkleren voorafgaand aan het 

schrijven van een praktijkplan bespreken in de les in de opleidingsdag. Van de student wordt een proactieve 

opstelling verwacht. Een student leest zich in, stelt vragen en stemt af met belangrijke betrokkenen om een 

praktijkplan te kunnen schrijven ter voorbereiding op het startgesprek. Het is tevens van belang deze criteria in 

het startgesprek te bespreken op hun betekenis in die specifieke context. Door het expliciteren en 

concretiseren zal de student geholpen worden in het bewust worden van leerpunten en kan de gewenste 

ondersteuning geconcretiseerd worden. In de nu volgende paragrafen worden de stappen en voorwaarden 

voor praktijkleren nader beschreven. 

Er zijn 3 stappen te nemen: 

Stap 1 : Praktijkleerplan en startgesprek 

De student vult de Bijlage 1 (Let op: 0-meting van de gekozen specialisatie) in en schrijft een praktijkleerplan. 

De criteria lijst is een hulpmiddel om stil te staan bij welke competenties behaald moeten worden dit jaar. De 

student vult deze lijst zelf in voor de inschatting van de competenties in deze praktijksituatie/context. De 

praktijkbegeleider leest dit maar hoeft deze nog niet in te vullen omdat hij hiervan doorgaans nog geen goed 

beeld heeft. Wel is belangrijk om samen door te nemen hoe de criteria te duiden in deze specifieke context. Bij 

vragen kan de contactdocent hierin ondersteunen. De volgende criteria zijn leidend voor inhoud en vorm. 

Praktijkleerplan: het plan bevat de volgende items 
Dit plan schrijft de student in de eerste 4 weken. De student stuurt dit document uiterlijk 3 werkdagen voor 
het gesprek per mail naar de praktijkbegeleider. Na het startgesprek en de goedkeuring door de 
contactdocent upload de studenten dit in blackboard voor de contactdocent (bij de betreffende 
specialisatie onder praktijkleren). 
Wat Voorwaarden 

Vormeisen Zie Handleiding Professioneel schrijven (Kim te Hedde, 2015) 

Afsluiting jaar 2 • P behaald, 39 studiepunten en portfolioassessment 8.2 zijn 
behaald 

Voor de start van praktijkleren • Praktijkplek aanmelden in Centuri voorafgaand aan het 
startgesprek 

Dit is voorwaarde om de praktijkplaats te accorderen! 

Het stagecontract staat in Centuri !  • Voorzien van handtekening door praktijkbegeleider en 
contactdocent en geüpload in Centuri 

Er is een ingevulde 0-meting (zie 
bijlage-LET OP Jeugd is  bijlage 
1a/Zorg en W7S bijlage 1b)) 

• Bespreken en oefening met het invullen in lessen POW of 
J&PH (profiel Jeugd) 

• Is toegevoegd als bijlage aan het praktijkleerplan 

Er is een korte maar volledige 
beschrijving van de praktijkplaats 

• Relevante geschiedenis en actuele ontwikkelingen die van 
invloed zijn op het werk 

• Visie van de organisatie 

• Je doelgroep, team waarin je werkt, taken en 
werkzaamheden die je uitvoert 

Er is zijn heldere, logisch afgeleide 
doelen geformuleerd vanuit het 
portfolio assessment 8.2 en de 0-
meting criteria praktijkleren 

• Je eindverslag en je portfolio geven input voor het opstellen 
van leerdoelen in je praktijkplan 

• Geformuleerd in concreet gedrag 

• Haalbaar in de beschikbare tijd 

• Uitdagend voor de student 

Het praktijkleerplan is geaccordeerd 
door de praktijkbegeleider en de 
contactdocent  

• Na het gesprek stelt student het plan bij volgens gemaakte 
afspraken tijdens het startgesprek  

• Het plan is geldig als het is getekend en voorzien van datum 
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Inhoud is kernachtig en krachtig • Maximaal 5 pagina’s tekst exclusief voorblad, inleiding en 
bijlagen 

• Er is een bijlage met planning voor toetsing en inleverweken 

Bijlagen •  Planning met inleverweken van nog te behalen toetsen fase 
1 en toetsen huidig studiejaar 

 

De student neemt leerdoelen vanuit het portfolio van jaar 2 mee. De beoordeling van het portfolioassessment 

8.2 aan het eind van leerjaar 2 is leidend voor de start evenals de nieuwe doelen die de student zich stelt voor 

de gekozen praktijkplaats. Uiteraard worden de criteria van de 0-meting ingevuld aan vanuit de actuele 

praktijkcontext. De student vult de 0-meting praktijkleren in, zoals hij zichzelf scoort na de eerste 2 a 3 weken 

van de start op de praktijkplek van het derde jaar. Het doel is inzicht krijgen in wat de student aan het einde 

van het jaar 3 moet laten zien. 

In het startgesprek bespreekt de student met de praktijkbegeleider en de contactdocent het praktijkleerplan 

en de betekenis van de 0-meting. De contactdocent krijgt hierdoor zicht op de zelfkennis van de student en kan 

inschatten hoe praktijkbegeleider en student de criteria concretiseren m.b.t. het functioneren van de student op 

de betreffende praktijkplaats.  De leerdoelen worden geconcretiseerd en haalbaar gemaakt voor 

praktijkassessment 1. Dit praktijkleerplan is een startovereenkomst en geen toets. 

Het praktijkplan wordt na eventuele bijstelling geaccordeerd (binnen een week) en geldt als commitment voor 

begeleidingsafspraken. De student zorgt ervoor dat dit (binnen twee weken) in blackboard wordt geüpload. 

 

Stap 2 :  Praktijkassessment 1 Middenevaluatie (9 studiepunten) 

Ter voorbereiding op de middenevaluatie vullen de student èn de praktijkbegeleider de Criteria Praktijkleren 

Shows how (inspanningsverplichting) afzonderlijk in. De midden evaluatie is een tussenstap op niveau SHOWS 

HOW (laat inspanningsverplichting zien) op weg naar niveau DOES (laat resultaat zien in handelen). In bijlage 2 

is het formulier te vinden. 

De student (zelfinschatting) en de praktijkbegeleider (wat ziet hij van de student) scoren afzonderlijk achter 

ieder criterium een onvoldoende-voldoende-goed-excellent. Vervolgens gaan zij samen in gesprek over de 

“score”. Dit leidt tot een overeengekomen score Criteria praktijkleren die de student opneemt als bijlage van de 

samenvatting PA 1.  De bespreekpunten uit dit gesprek worden door de praktijkbegeleider op het formulier (zie 

bijlage 2: onder elk criterium staat een feedback vak) genoteerd. De student beschrijft zijn ontwikkeling en de 

feedback in de samenvatting. De samenvatting Praktijkassessment  1 Middenevaluatie moet voldoen aan 

onderstaande voorwaarden.  

 

5. Beoordeling  Praktijkassessment 1 Middenevaluatie 
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Voorwaarden voor het verslag Middenevaluatie    (cursief=toelichting) 

Vormeisen  • Zie Handleiding professioneel schrijven  (Kim ter Hedde, 
2015) 

• Aantoonbaar en correct (APA) brongebruik- en verwijzing 

• Als bijlage is opgenomen: de door de praktijkbegeleider 
(iom student)  ingevulde criteria praktijkleren 
middenevaluatie. 

Inhoud is logisch, kernachtig en 
krachtig geformuleerd 

• Afspraken en leerdoelen vanuit het praktijkleerplan  
• Aantoonbare integratie theorie en praktijk 

De student is (pro) actief in het gebruik maken van de criteria 
praktijkleren, de geformuleerde leerdoelen en het bespreken ervan. 
De student laat zien zijn ontwikkeling te beschrijven met gebruik van 
opgedane kennis en ervaring. Daartoe is een korte beschrijving van 
de context wenselijk.   

Reflectieniveau is conform de 
beoordelingseisen  

• Wat heb je geleerd in supervisie? 

De ontwikkeling in supervisie (indien gestart) wordt kernachtig 
weergegeven en de student kan deze verbinden aan ervaringen in 
stage. Het eerste reflectieniveau denken, voelen, 
handelen(supervisie) is terug te zien. 

De onderstaande aspecten zijn 
verwerkt  

• Hoe komen grondhouding, taakrollen en procesrollen terug 
in je professioneel handelen?  

• Hoe maak je gebruik van de drievoudige professionaliteit? 
(Bootsma) 

• Differentiatie op de drie taakgebieden micro-meso en 
macro 

Er is toenemend zelfinzicht en bewustwording van een professionele 
rol, taak en houding, wat blijkt uit gesprekken en reflecties. De 
student kan vanuit de 3 perspectieven beargumenteren en probeert 
zich te verplaatsen in de ander. Daarbij laat de student zien 
casuïstiek vanuit verschillende niveaus(micro-meso-macro) te 
observeren en te onderzoeken c.q. bespreekbaar te maken. 

Visie en kernwaarden 
Professionele identiteit 

• Wat draagt bij aan jouw visie en kernwaarden? 

• Waar maak jij actief gebruik van?  

• Wat typeert jouw professioneel handelen?  

• Hoe leer jij? 

De kernwaarden (mensenrechten, beroepscode) van het vak zijn 
bekend en de student onderzoekt en wordt zich bewust(er) van de 
eigen visie en waarden. De student reflecteert op het eigen 
professioneel handelen en beschrijft ontdekkingen hierin. 

Bijstelling leerdoelen • In verbinding met de criteria praktijkleren? 

• Helderheid in wat is behaald en hoe? 

• Wat is de volgende stap, waarin wil je verder ontwikkelen? 

Er wordt gereflecteerd op wel en/of niet behalen van de gestelde 
leerdoelen. Vanuit reflectie en evaluatie worden leerdoelen 
bijgesteld en te maken afspraken beschreven. 

Inhoud is kernachtig en krachtig • Maximaal 5 pagina’s tekst exclusief voorblad, inleiding, 
bronnelijst en bijlagen 

Bijlagen • Planning met inleverweken van nog te behalen toetsen fase 
1 en toetsen van het huidig studiejaar 
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Belangrijk!!!! 

• De contactdocent zal de argumentatie en legitimering van het handelen en de ontvangen feedback 

toetsen door waar nodig door te vragen op de scores bij de verschillende criteria praktijkleren en het 

model basishouding. Bij afsluiting van het gesprek wordt de beoordeling vastgesteld.  

• De student zorgt dat na afsluiting dat de besproken afspraken en leerdoelen worden vastgelegd in een  

A4 dat hij toevoegt aan het middenevaluatie verslag en uploadt in blackboard.  

• Bij afsluiting van het praktijkassessment PA 1 wordt door de contactdocent vastgesteld of aan de 

norm niveau Shows how is voldaan (Cesuur) en of de samenvatting voor de middenevaluatie voldoet 

aan de voorwaarden. (Wanneer nodig kan de contactdocent vooraf eerst ruggenspraak hebben met 

een collega). 

• De contactdocent vult de beoordeling in op Bison en voert het beoordelingsformulier in in blackboard. 

Belangrijke feedback van de contactdocent wordt onder feedback vermeld en is eveneens leidend 

voor een volgende praktijkbeoordeling. De beoordeling voldaan levert 9 studiepunten op voor de 

student. 

• In het geval van een niet voldaan worden afspraken èn het verwachte tijdpad vastgelegd en wordt een 

inschatting van een eventuele verlenging gemaakt, besproken en door de contactdocent vastgelegd in 

het beoordelingsformulier. 

• Indien de beoordeling door de contactdocent afwijkt van de totale som van de ingevulde scores door 

de praktijkbegeleider/student op het formulier criteria praktijkleren, dient de contactdocent dit te 

beargumenteren onderaan het formulier onder het kopje feedback. 

N.B. Als de student punten heeft behaald op niveau van Does (resultaatverplichting) kunnen die worden 

ingevuld op het formulier criteria praktijkleren middenevaluatie, echter deze tellen niet mee in de te behalen 

punten voor niveau Shows How. 

 

Stap 3:  Praktijkassessment 2 Eindevaluatie  (Specialisatie Jeugd, Zorg òf Welzijn en Samenleving) 

Ter voorbereiding op het praktijkassessment 2 vullen de student en de praktijkbegeleider de criteria 

praktijkleren in de tweede kolom: niveau Does (resultaatgericht), afzonderlijk in. Vervolgens gaan zij samen in 

gesprek over de scores. De bespreekpunten uit dit gesprek worden door de praktijkbegeleider op het formulier 

genoteerd. Dit leidt tot een overeengekomen score Criteria praktijkleren die de student opneemt in de bijlage 

van het verslag eindevaluatie.  De student beschrijft het leerproces en reflecteert op zijn ontwikkeling en de 

feedback in het verslag eindevaluatie.  

 

6. Beoordeling Praktijkassessment 2 Eindevaluatie 
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Belangrijk! 

Voorwaarden voor het verslag Eindevaluatie   (cursief=toelichting) 

Vormeisen • Zie Handleiding Professioneel schrijven (Kim te Hedde, 2015) 

• Aantoonbaar en correct (APA) brongebruik- en verwijzing. Dit 
kunnen diverse bronnen zijn, aangereikt of zelf gevonden 

• In de bijlage: de door de praktijkbegeleider (iom student) 
ingevulde criteria praktijkleren eindniveau. 

Inhoud is logisch, kernachtig en 
krachtig geformuleerd 

• Afspraken en leerdoelen vanuit de middenevaluatie  

• Aantoonbare integratie theorie en praktijk vanuit de gekozen 
specialisatie 

De student is (pro) actief in het gebruik maken van de criteria praktijkleren, 
de geformuleerde leerdoelen en het bespreken ervan. De student kan zijn 
ontwikkeling beschrijven met gebruik van opgedane kennis en ervaring. 
Daartoe is een korte beschrijving van de context wenselijk.   

Reflectieniveau is conform de 
beoordelingseisen  

• Wat heb je geleerd in supervisie? 

De ontwikkeling in supervisie wordt kernachtig weergegeven en de student 
kan deze verbinden aan betekenisvolle ervaringen in de praktijk. Het eerste 
en tweede reflectieniveau denken, voelen, handelen is terug te zien. 

De onderstaande aspecten zijn 
verwerkt  

• Hoe komen specialisatie specifieke vakken en thema’s, het model 
basishouding terug in je professioneel handelen?  

• Hoe maak je gebruik van de drievoudige professionaliteit? 
(Bootsma)  

• Differentiatie op de drie taakgebieden micro-meso en macro 
Er is toenemend zelfinzicht en bewustwording van een professionele rol, 
taak en houding, wat blijkt uit reflecties en zichtbaar is in handelen. De 
student kan vanuit de 3 perspectieven beargumenteren en kan zich 
verplaatsen in de ander. Daarbij laat de student zien casuïstiek vanuit 
verschillende niveaus(micro-meso-macro) te observeren en te onderzoeken 
c.q. bespreekbaar te maken en benaderen specifiek binnen de gekozen 
specialisatie. 

Visie en kernwaarden:  
de toepassing in de praktijk 
Professionele identiteit 

• Wat draagt bij aan jouw visie en kernwaarden? 

• Waar maak jij actief gebruik van?  

• Wat typeert jouw professioneel handelen?  

• Hoe leer jij? 

De kernwaarden (mensenrechten, beroepscode, voor de specialisatie 
specifieke competenties) van het vak zijn bekend en de student onderzoekt 
en wordt zich bewust(er) van de eigen visie en waarden. De student 
reflecteert op het eigen professioneel handelen en kan handelen van hieruit 
beargumenteren en legitimeren. 

Bijstelling leerdoelen • Helderheid in wat is behaald en hoe? 

• Wat is de volgende stap, waarin wil je verder ontwikkelen? 

Er wordt gereflecteerd op wel en/of niet behalen van de gestelde 
leerdoelen. Vanuit reflectie en evaluatie worden leerdoelen bijgesteld en te 
maken afspraken beschreven voor het volgende studiejaar. 

Inhoud is kernachtig en krachtig • Maximaal 5-8 pagina’s tekst exclusief voorblad, inleiding en 
bijlagen 

Bijlagen • Planning met inleverweken van nog te behalen toetsen fase 1 en 
toetsen huidig studiejaar 

• Samenvatting afspraken middenevaluatie 

• Beoordeling middenevaluatie 
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Onder beargumenteren wordt verstaan dat de student theorie, actualiteit en onderzoek gebruikt ter 

onderbouwing van het handelen. Onder legitimeren wordt verstaan dat de student ethisch kan reflecteren en 

is staat is om wet-en regelgeving adequaat en moreel verantwoord toe te passen.  

• De student zet het eindverslag praktijkleren tenminste 5 werkdagen voor het praktijkassessment in 

blackboard onder – Toets inleveren - zodat de contactdocent zich kan voorbereiden op de beoordeling 

van praktijkassessment 2, de eindevaluatie. De student zet het eindverslag in Blackboard en zorgt dat 

de praktijkbegeleider het ontvangt. 

• Bij afsluiting van het praktijkassessment 2 wordt door de contactdocent vastgesteld hoeveel punten 

zijn behaald en of het verslag eindevaluatie voldoet aan de gestelde voorwaarden.  De contactdocent 

zet de beoordeling op Blackboard en het cijfer in Bison.  

• In het geval van een herkansing worden hiervoor duidelijke afspraken gemaakt rondom een termijn 

en inhoudelijke aanpassingen.  

• De student beschrijft die in een A4 en zorgt ervoor dat dit geüpload wordt in blackboard binnen een 

week samen met de eventuele herkansing voor het verslag eindevaluatie. De student stuurt de 

contactdocent een mail dat het geüpload is. 

• De contactdocent checkt de afspraken, herkansing en aanvulling binnen 3 weken na uploaden en 

geeft dan de definitieve beoordeling. 

 

7. Specifieke kenmerken en voorwaarden voor praktijkassessment 2 in de verschillende specialisaties 

De studiepunten zijn in de drie verschillende specialisaties gekoppeld aan diverse toetsing en ingedeeld per 

periode. De koppeling van competenties en toetsing praktijkleren vindt specialisatie-specifiek plaats. De 

verdeling en toekenning van studiepunten is daarmee verschillend voor praktijkassessment 2 in de 

specialisaties.  

Onderstaand wordt per specialisatie kort toegelicht wat en hoe getoetst wordt, hoe dit beoordeeld wordt en 

welke voorwaarden zijn gesteld voor praktijkassessment 2. In onderstaande tekst volgt de toelichting en 

argumentatie op die verschillen. In bijlage 3 is een overzicht van de lessen en toetsen per specialisatie 

opgenomen.  

 Specialisatie Jeugd   - 18 studiepunten  

 

Het praktijkassessment 2 Jeugd vindt plaats op de opleiding en wordt beoordeeld door de docent(en). 

In het praktijkassessment 2 Jeugd wordt ook de integratie van Jeugd specifieke competenties getoetst. 

De student moet laten zien deze actief te kunnen toepassen.  

De contactdocent is voorzitter en beoordelaar in het assessment. Bij de eventuele inzet van een 

tweede docent is deze eerste beoordelaar van het assessment. De contactdocent print ter 

voorbereiding op het praktijkassessment de beoordelingsformulieren vanuit Bison >Specialisatie 

Jeugd> Praktijkassessment 2 Jeugd. Bij het praktijkassessment is naast de student en de beoordelaars 

ook de praktijkbegeleider van de student aanwezig. De aanwezigen worden uitgenodigd voor het 

praktijkassessment 2 door het team organisatiefase2 van AMM. 

 

Het beoordelingsformulier Praktijkassessment 2 Jeugd (in Bison) is leidend voor de beoordeling van 

student. Input voor de beoordeling is het praktijkassessment en het verslag Eindevaluatie met daarin 

de bijlage van de criteria praktijkleren inclusief de scores en de feedback van de praktijkbegeleider.  

Voor studenten, praktijkbegeleiders en contactdocenten is het zinvol te weten dat het 
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onderwijs en toetsing van Specialisatie jeugd een aantal onderleggers heeft en hier kennis van te 

nemen. Dit betreft de volgende documenten die te vinden zijn op Blackboard;  

• Competentieprofiel Jeugd- en Gezinsprofessional (BPSW, 2017), 

• Beroepscode voor de Jeugd- en Gezinsprofessional (BPSW, 2016), 

• Richtlijnen Jeugdhulp en Jeugdbescherming (te vinden via http://richtlijnenjeugdhulp.nl/ ) 

Het Competentieprofiel Jeugd- en Gezinsprofessional is voor specialisatie Jeugd geïntegreerd 

opgenomen in de 0-meting en in het formulier criteria praktijkleren : Bijlage 1, 1a en 2a. 

 

In die situaties waarin de praktijkbegeleider (nog) niet bekend is met bovenstaande documenten is het 

aan te bevelen dat studenten deze documenten, die op Blackboard staan, aan de praktijkbegeleider te 

overhandigen. Daarnaast is er een handige tool ontwikkeld waarin inzichtelijk is gemaakt wat 

de Nederlandse Jeugdwet betekent voor de huidige jeugdprofessional. Het gaat om landelijk 

vastgestelde beroepstandaarden, beroepsregistratie, tuchtrecht. Informatie rondom de betekenis van 

de jeugdwet en de tool is te vinden op https://professionaliseringjeugdhulp.nl/jeugdhulp.nl  

 

 Specialisatie Zorg    - 9 studiepunten 

 

Het praktijkassessment 2 Zorg vindt plaats in de praktijk in aanwezigheid van de praktijkbegeleider en 

de contactdocent. In dit assessment worden eveneens specialisatie-specifieke competenties getoetst. 

In de onderlegger in bijlage 3 worden de specifieke zorgcompetenties nader geconcretiseerd. Deze 

dient gebruikt te worden bij het invullen en bespreken van de 0-meting en de evaluaties. In de Proeve 

van Bekwaamheid worden opgedane competenties gericht op profileren en samenwerken 

beoordeeld. Zie het beoordelingsformulier Praktijkassessment 2 Zorg in Bison onder Specialisatie Zorg 

voor de voorwaarden.  

 

 Specialisatie Welzijn & Samenleving  - 15 studiepunten 

 

Het praktijkassessment 2 W&S vindt plaats in de praktijk in aanwezigheid van de praktijkbegeleider en 

de contactdocent. In het assessment moet de student de integratie van specialisatie-specifieke 

competenties laten zien. Ter voorbereiding op het praktijkassessment schrijft de student naast een 

verslag voor de eindevaluatie waarbij de ontwikkeling op de competenties is beschreven, een essay. 

Deze geldt als voorwaardelijke input voor deelname aan het praktijkassessment. Essay en 

praktijkassessment worden afzonderlijk beoordeeld. Voor het essay krijgt de student 6 studiepunten 

en voor het assessment 9 studiepunten. Beide onderdelen moeten voldaan zijn afgesloten om het 

totaal van 15 studiepunten toegekend te krijgen.  

 
Zie het beoordelingsformulier Praktijkassessment 2 Welzijn en Samenleving in Bison voor de 
voorwaarden. 
 

Voor alle specialisaties geldt:  

De student schrijft na praktijkassessment 2 een A4 met een gemaakte afspraken en upload dit in blackboard. 

De contactdocent zorgt dat voor afsluiting haalbare, heldere conclusies en afspraken gemaakt worden en legt 

deze vast op het beoordelingsformulier Praktijkassessment 2 van de betreffende specialisatie. De 

contactdocent vult de beoordeling in op Bison en voert het beoordelingsformulier praktijkassessment 2 van de 

betreffende specialisatie in op blackboard.  

http://richtlijnenjeugdhulp.nl/
https://professionaliseringjeugdhulp.nl/
http://jeugdhulp.nl/
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8. Voortijdige beëindiging van een contract praktijkleren 

 

In het geval er redenen zijn om het contract voor het praktijkleren voortijdig te beëindigen wordt het formulier 

Criteria Praktijkleren bij afsluiting ingevuld, evenals feedback van de praktijkbegeleider hierop. Bij een 

afsluitend gesprek worden deze besproken en wordt in openheid besproken welke criteria wel/niet zijn 

behaald.  Evaluatie en reflectie van de student op de eigen ontwikkeling staat daarbij centraal. De 

praktijkbegeleider wordt gevraagd zo zorgvuldig en begrijpelijk mogelijk het niet behalen van het praktijkleren 

te beargumenteren. De contactdocent heeft als taak de student hierin te begeleiden en te beoordelen.  

• De student zorgt dat het verslag met bijlagen en feedback in blackboard wordt geüpload. 

• De contactdocent zorgt dat de (eventuele) beoordeling bij afsluiting schriftelijk wordt vastgelegd in 

Blackboard en Bison.  

• De student zorgt ervoor dat een vervolg praktijkplan aansluit op het afsluitend verslag van de 

voortijdig beëindigde stage om een doorlopend leerproces te kunnen ondersteunen en begeleiden. 

• De contactdocent ondersteunt en stuurt op het realiseren hiervan in een volgend Praktijkplan en het 

startgesprek op een nieuwe praktijkplek. 

 

 

9. Praktijkleren buiten NL 

In het geval de student een deel van praktijkleren in het buitenland uitvoert en mogelijk combineert met een 

half jaar stage in NL, geldt dat de ontwikkeling van de student bij afsluiting wordt beschreven, beoordeeld en 

aansluitend een vervolg Praktijkplan wordt opgesteld voor de volgende praktijkplaats. Uiteraard vragen 

verschillende contexten verschillende competenties en dit zal zich vertalen in daarbij passende doelen en 

afspraken. Het is van belang voor het leren dat In een startgesprek de criteria worden geëxpliciteerd en 

geconcretiseerd voor die betreffende context. Alleen dan is het mogelijk passende leerdoelen op te stellen. 

De afspraken die zijn gemaakt worden door de student vastgelegd op een aanvullend A4 in het 

praktijkplan/middenevaluatie en zijn leidend voor een volgende start op een nieuwe praktijkplek. De 

contactdocent checkt deze en legt waar nodig afspraken vast op het beoordelingsformulier. Dit wordt in 

blackboard geplaatst en bij beoordeling in Bison. 

De student meldt zelf bij de organisatie fase 2 (Wout Boerrigter) dat de stage is beëindigd. Bij het starten op 

een nieuwe praktijkplek moet de student de naam van de instelling en begeleider aanmelden in Centuri 

evenals het stagecontract. 

10. Maatwerktrajecten voor studeren met een functiebeperking 

In het geval een aangepast traject aangevraagd wordt voor een student met een functiebeperking wordt dit 

afgestemd met de contactdocent/praktijkbegeleider en TASB docent. De student stemt dit zo nodig af met de 

studiebegeleider. Zie hiervoor bijlage 6. 
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Bijlage 1     Toelichting 0-meting  Praktijkleren  

Deze 0-meting wordt door de student ingevuld in de eerste 4 weken van de stage. Het is de inschatting die de student 

maakt voor de competenties niveau jaar 3. Eind jaar 2 heeft de student de competenties van eindniveau jaar 2 ter afsluiting 

moeten scoren. De score op onderstaande lijst zou logisch voort moeten komen uit de eindscore van jaar 2 qua leerdoelen. 

Naast meegenomen leerdoelen is de score is gebaseerd op de context waarin de student stage loopt.  

Het model basishouding in de groene rechterkolom (zie ook bijlage 4 voor toelichting) staat voor een grondhouding waarin 

de student laat zien beschikbaar, betrouwbaar te zijn en gericht is op herstel en versterken van de cliënt/ander/doelgroep. 

Daarnaast wordt verwacht dat de student wil en kan leren diverse procesrollen te kunnen hanteren in verschillende 

situaties waarin hij in verschillende taakrollen (op micro-meso en macro niveau) moet leren functioneren. Dat betekent dat 

de student zich bewust is van zijn bejegening en een passende rol kan leren innemen om in meer of mindere mate invloed 

te kunnen uitoefenen in het belang van degene die ondersteuning nodig heeft. Kennis van de doelgroep, de context, 

zelfkennis, zelfbewustzijn, communicatieve en sociale vaardigheden zijn hier allemaal in vertegenwoordigd. De student 

kiest de 0-meting die past bij de gekozen specialisatie. 

Bijlage 1a      0-meting Praktijkleren Jeugd 

Kwalificatie Criteria (26) 
Wat moet de 
student laten zien? 

Wat moet de student kunnen? 
Bij ieder criterium wordt de 
keuze gemaakt voor 
onvoldoende, voldoende, goed, 
excellent 

C
o
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p
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J&
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d
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(Shows how, Miller) 
 

0 V 

G E 

1.
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ct
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 e
n

 s
ig

n
al

er
en

  Is present: benadert 
mensen en laat zich 
benaderen via 
verschillende 
communicatie 
kanalen en 
middelen 
 

Stelt zich actief open 
voor de sociaal-
culturele waarden en 
zingeving van mensen 
(presentie) 
en reflecteert op de 
signalering van kansen 
en problemen 

 Competentiecluster 1: 
Jeugdige en gezin/en 
netwerk ondersteunen 
bij regie voeren. Je 

luistert actief. 

 

 

Is gericht op het 
bijtijds signaleren 
van sociale 
vraagstukken 

Kan samenhang tussen 
cliëntfactoren en 
omgeving analyseren 
en vertalen in een 
signaal 

 Je signaleert en 
analyseert waardoor 
een probleem wordt 
veroorzaakt 
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2.
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(1
0)

 
Handelt op 
methodische wijze, 
evidence- en 
practice based 

Gaat systematisch te 
werk en maakt op 
passende wijze gebruik 
van modellen, 
methodes en 
technieken in en met 
de primaire 
leefomgeving van 
mensen 
 

 Je onderzoekt de 
draagkracht van de 
jeugdige/het gezin, 
bent je bewust van de 
veerkracht en 
stimuleert deze, 
inventariseert en 
ondersteunt bij het 
bepalen en opstellen 
van doelen 
 

Handelt wederkerig 
en in samenspraak  

Brengt in samenspraak 
met mensen hun 
sociaal functioneren in 
kaart 

 Je bespreekt samen de 
behoefte van de 
jeugdige, het 
gezin/netwerk en de 
(on)mogelijkheden van 
alle betrokkenen om bij 
te dragen 
 

Is gericht op 
zelfregie en 
participatie  

Bevordert het 
vermogen van mensen 
om te leren en zich te 
ontwikkelen 
(empowerment) in hun 
primaire leefomgeving 

 

Let op de veiligheid 
van mensen 
 
 

Heeft oog voor de 
veiligheid van mensen 

  Je stelt samen met de 
jeugdige/gezin de 
norm: wanneer is veilig, 
veilig genoeg Je weegt 
zorgvuldig, met oog 
voor de veiligheid van 
de jeugdige, waar (een 
deel van) de regie 
belegd kan worden of 
(tijdelijk) moet worden 
overgenomen of juist 
weer terug gegeven 
kan worden. 

3.
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en
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n
et

w
er
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n

 (
3)

 

Handelt op 
methodische wijze, 
evidence - en 
practice based 

Analyseert 
systematisch en maakt 
op passende wijze 
gebruik van modellen, 
methodes en 
technieken in en met 
netwerken 

 Competentiecluster 2:  
Samenwerken met 
jeugdige en gezin Je 
ondersteunt de 
jeugdige/het gezin en 
netwerk in het maken 
en uitvoeren en 
evalueren/bijstellen 
van een plan. Je houdt 
scherp wat het doel is 
en wat je daarin te 
bieden hebt. Je zorgt 
dat je niet in het gezin 
en/of het netwerk 
gezogen wordt. 

Is gericht op 
zelfregie en 
participatie  

Bevordert 
hetvermogen van 
mensen om te leren en 
zich te ontwikkelen 

 Je richt je op de 
verbinding, 
samenwerking in de 
soms complexe 

 M
o

d
el 

b
asish

o
u

d
in

g 
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(empowerment) in en 
met hun sociale 
netwerken 

gezinssituatie terwijl 
motivatie en 
medewerking soms 
afwezig lijkt 
 

4.
 B

e
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er

en
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l f

u
n
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n
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n
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e
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h
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p
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 (

4)
 

Handelt op 
methodische wijze, 
evidence- en 
practice based  

Analyseert 
systematisch en maakt 
op passende wijze 
gebruik van modellen, 
methodes en 
technieken m.b.t. 
gemeenschap- en 
cultuurontwikkeling 
 

 Competentiecluster 3: 
Ondersteuning bij het 
inzetten, versterken en 
verbreden van het 
netwerk  
Werkt methodisch 
 

Richt zich op 
versterken van 
sociale cohesie en  
inclusie 

Brengt 
gemeenschapsfactoren 
die van invloed zijn op 
sociaal functioneren in 
kaart 
 

 
Je zoekt samen naar 

mogelijkheden om 

aanwezige krachten in 

het netwerk te 

versterken, je hebt oog 

voor kleine stapjes 

voorwaarts 

Richt zich op 
rechtvaardigheid, 
rechtsgelijkheid en 
kansengelijkheid  

Onderzoekt, 
rapporteert en 
bemiddelt, gericht op 
gelijke kansen in 
gemeenschappen 
 

 Je sluit aan in houding 
en gedrag bij 
achtergrond, cultuur en 
eventuele beperking 
van jeugdige /gezin en 
je oordeelt niet Je gaat 
altijd respectvol om 
met kwetsbaarheid 

Richt zich op sociale 
duurzaamheid, 
sociale innovatie en 
sociaal beleid  
 
 
 

Onderzoekt, 
rapporteert en 
bemiddelt, gericht op 
sociale duurzaamheid 
en innovatie in 
gemeenschappen 

 Je hebt het lef om het 
gesprek over veiligheid 
binnen het gezin 
/netwerk aan te gaan 
en besluit zo nodig in te 
grijpen. Je geeft 
vertrouwen, bent alert 
op signalen van 
overbelasting en 
uitputting 

5.
 E

ff
ec

ti
ef

 e
n

 e
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n
t 

w
er

ke
n

 (
2)

 

Voert effectief regie 
ten aanzien van 
verwerving van 
inzet en middelen  

Kan uitleg geven over 
benodigde (financiële) 
middelen t.b.v. een 
casus. 
Inventariseert en 
beschrijft resultaten en 
effecten van ingezette 
middelen. 

 Competentiecluster 4: 
Interdisciplinair 
samenwerken met en 
rond de jeugdige en zijn 
gezien/netwerk  
Je stelt het belang van 
de jeugdige/het gezin 
voorop in de 
samenwerking met 
collega’s Je legt 
duidelijk uit wanneer je 
over een jeugdige 
beslist en waarom 
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Werkt transparant, 
resultaatgericht en 
efficiënt 

Draagt zorg voor 
toegankelijke, 
transparante dossiers 
waarin de wetgeving 
AVG (algemene 
verordening privacy) 
gewaarborgd wordt, 
een correcte 
overdracht naar 
andere professionals 
en monitort opvolging 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je maakt afspraken 
over ieders rol en 
verantwoordelijkheid 
en houdt je aan die 
afspraken, spreekt 
anderen hier zo nodig 
op aan. Als je de 
verantwoordelijkheid 
voor een besluit 
wegneemt bij de 
jeugdige en/of het 
gezin, doe je dat altijd 
in overleg met collega’s 
(cluster 5) 
 

6.
 S

am
en

w
er

ke
n

 (
2)

 

Draagt bij aan 
interdisciplinaire en 
interprofessionele 
samenwerking  

Neemt deel aan en 
observeert 
verschillende 
interprofessionele 
(netwerk-) overleggen 
(in verschillende rollen) 

 Je spart met interne en 
externe collega’s en 
stelt kritische vragen 
over de veiligheid, 
effectiviteit en 
efficiëntie van de 
aanpak. Je onderzoekt 
of meer/minder 
ondersteuning nodig is 
en onderneemt actie 
als dat aan de orde is 

Doet dat op 
zodanige wijze dat 
netwerken en 
gemeenschappen 
hun eigen 
doelstellingen 
kunnen halen  

Benoemt de inzet van 
verschillende 
disciplines, 
professioneel en 
vrijwillig in co-
creatie(een vorm van 

samenwerking waarbij alle 
deelnemers met een houding 
van gelijkwaardigheid invloed 
hebben op het resultaat van 
dit proces) 

 Je motiveert en 
onderbouwt je 
handelen met de 
beroepscode 
Jeugd&Gezinsprofessio
nal, de vakinhoudelijke 
richtlijnen, expertise en 
intuïtie. Mogelijk 
gelden ook wettelijke 
en organisatorische 
zaken als 
onderbouwing 
 
 

M
o

d
el b

asish
o

u
d

in
g 

 

Je positioneert je ten 
opzichte van collega-
professionals en andere 
organisaties en gaat 
constructief met 
verschillen om. 
Bijvoorbeeld door deze 
bespreekbaar te 
maken. De jeugdige 
wordt daardoor goed 
ondersteund 
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Je evalueert regelmatig 
samen wie er nog nodig 
zijn en wat de 
toegevoegde waarde 
voor de jeugdige, gezin 
en netwerk om zonodig 
een stap terug te doen 
zonder dit persoonlijk 
op te vatten 
 

7.
 A

ct
ie

f 
en

 o
n

d
er

n
e

m
en

d
 w

er
ke

n
 (

4)
 

Draagt bij aan de 
ontwikkeling van 
het team en de 
netwerken   

Kan invloeden van 
samenwerking op 
verschillende niveaus 
doorzien, inclusief het 
eigen aandeel 

 Je draagt bij aan de 
professionalisering van 
(start)bekwame interne 
en externe collega’s. 
 

Draagt bij aan 
opdrachtverwerving 
en zet 
onderwerpen op de 
agenda bij 
opdrachtgevers  

Signaleert sociale 
kwesties en brengt 
deze actief onder de 
aandacht bij 
instellingen en/of 
opdrachtgevers 

 Je signaleert nieuwe 
vragen en trends die 
voorkomen in het 
werkveld en kaart deze 
aan. 

Is gericht op 
verbetering en 
vernieuwing. 

Is pro actief en draagt 
bij aan  verwerving van 
opdrachten voor en 
door instellingen  

 Bij je eigen organisatie 
kaart je knelpunten aan 
die voortkomen uit 
(gemeentelijk) beleid 
en wet-en regelgeving. 
Je denkt mee in 
alternatieve 
oplossingen hiervoor 
 

8.
 L

e
re

n
 e

n
 o

n
tw

ik
ke

le
n

 (
3)

 

Leert van zijn 
ervaringen door 
regelmatige en 
kwalitatieve 
reflectie  

Staat open voor en 
vraagt om feedback en 
komt tot reflectie op 
het denken voelen 
handelen in de 
complexe 
beroepspraktijk 

 Competentiecluster 5: 
Regie deels en tijdelijk 
overnemen van de 
jeugdige en gezin  
Je houdt oog voor je 
eigen veiligheid Je 
signaleert bij jezelf 
wanneer je je 
overbelast voelt en 
geeft dit tijdig aan bij 
collega’s en 
leidinggevende 

Ontwikkelt zichzelf 
als professional  

Is gericht op 
bewustwording van 
sterkten en zwaktes op 
basis van ervaringen in 
de complexe 
beroepspraktijk 

 Professionals gebruiken 
het competentieprofiel 
voor het vormgeven 
aan hun professionele 
ontwikkeling. 
Bijvoorbeeld als het 
gaat om het maken van 
keuzes voor 
deskundigheidsbevorde
ring Volgt 
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ontwikkelingen in het 
vakgebied 

Ontwikkelt en 
vernieuwt de 
beroepspraktijk 

Ontwikkelt een visie op 
de beroepspraktijk  

 Professionals gebruiken 
het competentieprofiel 
voor het vormgeven 
aan hun professionele 
ontwikkeling. 
Bijvoorbeeld als het 
gaat om het maken van 
keuzes voor 
deskundigheidsbevorde
ring Volgt 
ontwikkelingen in het 
vakgebied 

9.
O

n
d

er
zo

ek
en

 e
n

 

in
n

o
ve

re
n

 (
1)

 

Heeft een 
onderzoekende 
houding  
 
 
 
 

Signaleert, denkt na 
over c.q. bespreekt 
relevante 
ontwikkelingen in de 
samenleving 

 Je weet wat jezelf 
wel/niet kunt 
organiseren en schakelt 
collega’s in als dat in 
het belang is van de 
jeugdige Je checkt en 
gebruikt valide, actuele 
en betrouwbare 
hulpbronnen en tools 

10
. K

ri
ti

sc
h

 e
n

 e
th

is
ch

 r
e

fl
ec

te
re

n
 (

3)
 

Maakt ethische 
afwegingen met 
gebruikmaking van 
(inter-) nationale 
beroepscodes  

Is zich bewust van de 
eigen normativiteit en 
die van zijn professie 
en kan dit verbinden 
aan beroeps- profiel- 
en instellingscodes 

 Afwegingen worden 
gemaakt vanuit de 
internationale definitie 
van sociaal werk 
waaronder de 
universele rechten van 
de mensen en 
kinderen, de 
maatschappelijke 
opdracht van sociaal 
werk en de 
kernwaarden van het 
beroep, de 
jeugdprofessional 
 

Maakt 
gelegitimeerd 
gebruik van 
discretionaire 
ruimte(de ruimte/ 

vrijheid om zelfstandig te 
oordelen, te acteren of 
beslissen) 

Stelt systeemregels 
(beleid, procedures en 
regelgeving) ter 
discussie waar deze 
sociale waarden en 
zingeving belemmeren 

 Je hebt het lef om in 
specifieke situaties 
waarin de jeugdige 
erbij gediend is, af te 
wijken van 
organisatiebeleid of 
professionele 
standaarden. Je kunt 
dit verantwoorden naar 
de jeugdige en zijn 
gezin/netwerk, naar de 
eigen organisatie, en zo 
nodig, ook naar de 
tuchtrechter 
 

M
o

d
el b

asish
o

u
d

in
g 
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Bijlage 1b.  0 - meting Specialisatie Zorg en Welzijn & Samenleving 
 

Is kritisch 
reflecterend en 
gericht op 
duurzame werking 
van zijn 
professionele 
handelen  

Zoekt mogelijkheden 
die leiden tot 
duurzame oplossingen  

 Je durft hulp en 
ondersteuning voor 
jezelf te vragen, erkent 
je eigen professionele 
grenzen en bespreekt 
dilemma’s. 
 

  Totaal aantal o/v/g/e    

Kwalificatie Criteria (26) 
Wat moet de student 
laten zien? 

Wat moet de student kunnen? 
Bij ieder criterium wordt de keuze gemaakt 
voor onvoldoende, voldoende, goed, 
excellent 

 
 
 
Model 
basishouding 
 

(Shows how, Miller) 
 

0 V 

G E 

1.
 A

ct
ie

f 
o

p
en

st
el

le
n

 e
n

 

si
gn

al
er

en
  

Is present: benadert 
mensen en laat zich 
benaderen via 
verschillende 
communicatie kanalen 
en middelen 
 

Stelt zich actief open voor de 
sociaal-culturele waarden en 
zingeving van mensen 
(presentie) 
en reflecteert op de signalering 
van kansen en problemen 

 

Is gericht op het bijtijds 
signaleren van sociale 
vraagstukken 

Kan samenhang tussen 
cliëntfactoren en omgeving 
analyseren en vertalen in een 
signaal 

 

2.
 B

e
vo

rd
er

en
 v

an
 s

o
ci

aa
l f

u
n

ct
io

n
er

en
 in

  

en
 v

an
 d

e 
p

ri
m

ai
re

 le
e

fo
m

ge
vi

n
g 

(1
0)

 

Handelt op methodische 
wijze, evidence- en 
practice based 

Gaat systematisch te werk en 
maakt op passende wijze 
gebruik van modellen, methodes 
en technieken in en met de 
primaire leefomgeving van 
mensen 

 

Handelt wederkerig en in 
samenspraak  

Brengt in samenspraak met 
mensen hun sociaal 
functioneren in kaart 

 

Is gericht op zelfregie en 
participatie  

Bevordert het vermogen van 
mensen om te leren en zich te 
ontwikkelen (empowerment) in 
hun primaire leefomgeving 

 

Let op de veiligheid van 
mensen 
 
 

Heeft oog voor de veiligheid van 
mensen 

 

3.
 

B
ev

o
rd

er
e

n
 

va
n

 s
o

ci
aa

l 
fu

n
ct

io
n

er
e

n
 in

 e
n

 v
an

 

n
et

w
er

ke
n

 
(3

) 

Handelt op methodische 
wijze, evidence - en 
practice based 

Analyseert systematisch en 
maakt op passende wijze 
gebruik van modellen, methodes 
en technieken in en met 
netwerken 
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Is gericht op zelfregie en 
participatie  

Bevordert hetvermogen van 
mensen om te leren en zich te 
ontwikkelen (empowerment) in 
en met hun sociale netwerken 

  
Model 
basishouding 
 

4.
 B

e
vo

rd
er

en
 v

an
 s

o
ci

aa
l f

u
n

ct
io

n
er

en
 in

 e
n

 v
an

 

ge
m

e
en

sc
h

ap
p

en
 (

4)
 

Handelt op methodische 
wijze, evidence- en 
practice based  

Analyseert systematisch en 
maakt op passende wijze 
gebruik van modellen, methodes 
en technieken m.b.t. 
gemeenschap- en 
cultuurontwikkeling 
 

 

Richt zich op versterken 
van sociale cohesie en  
inclusie 

Brengt gemeenschapsfactoren 
die van invloed zijn op sociaal 
functioneren in kaart 
 

 

Richt zich op 
rechtvaardigheid, 
rechtsgelijkheid en 
kansengelijkheid  

Onderzoekt, rapporteert en 
bemiddelt, gericht op gelijke 
kansen in gemeenschappen 
 

 

Richt zich op sociale 
duurzaamheid, sociale 
innovatie en sociaal 
beleid  
 
 
 

Onderzoekt, rapporteert en 
bemiddelt, gericht op sociale 
duurzaamheid en innovatie in 
gemeenschappen 

 

5.
 E

ff
ec

ti
ef

 e
n

 e
ff

ic
ië

n
t 

w
er

ke
n

 (
2)

 

Voert effectief regie ten 
aanzien van verwerving 
van inzet en middelen  

Kan uitleg geven over benodigde 
(financiële) middelen t.b.v. een 
casus. 
Inventariseert en beschrijft 
resultaten en effecten van 
ingezette middelen. 

 

Werkt transparant, 
resultaatgericht en 
efficiënt 

Toont zorgvuldigheid m.b.t. een 
correcte en zorgvuldige 
administratie, laat zien 
toegankelijke en transparante 
dossiers na te streven waarin de 
wetgeving AVG (algemene 
verordening privacy) 
gewaarborgd wordt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.
 S

am
en

w
er

ke
n

 (
2)

 

Draagt bij aan 
interdisciplinaire en 
interprofessionele 
samenwerking  

Neemt deel aan en observeert 
verschillende interprofessionele 
(netwerk-) overleggen (in 
verschillende rollen) 

 

Doet dat op zodanige 
wijze dat netwerken en 
gemeenschappen hun 
eigen doelstellingen 
kunnen halen  

Benoemt de inzet van 
verschillende disciplines, 
professioneel en vrijwillig in co-
creatie(een vorm van samenwerking 

waarbij alle deelnemers met een houding 
van gelijkwaardigheid invloed hebben op 
het resultaat van dit proces) 

 Model 
basishouding 
 

7.
 A

ct
ie

f 

en
 

o
n

d
er

n
e

m
en

d
 

w
er

ke
n

 

(4
) 

Draagt bij aan de 
ontwikkeling van het 
team en de netwerken   

Kan invloeden van 
samenwerking op verschillende 
niveaus doorzien, inclusief het 
eigen aandeel 
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Draagt bij aan 
opdrachtverwerving en 
zet onderwerpen op de 
agenda bij 
opdrachtgevers  

Signaleert sociale kwesties en 
brengt deze actief onder de 
aandacht bij instellingen en/of 
opdrachtgevers 
 

 

Is gericht op verbetering 
en vernieuwing. 

Is pro actief en draagt bij aan  
verwerving van opdrachten voor 
en door instellingen  

 

8.
 L

e
re

n
 e

n
 o

n
tw

ik
ke

le
n

 (
3)

 Leert van zijn ervaringen 
door regelmatige en 
kwalitatieve reflectie  

Staat open voor en vraagt om 
feedback en komt tot reflectie 
op het denken voelen handelen 
in de complexe beroepspraktijk 

 

Ontwikkelt zichzelf als 
professional  

Is gericht op bewustwording van 
sterkten en zwaktes op basis van 
ervaringen in de complexe 
beroepspraktijk 

 

Ontwikkelt en vernieuwt 
de beroepspraktijk 

Ontwikkelt een visie op de 
beroepspraktijk  

 

9.
O

n
d

er
zo

ek
e

n
 e

n
 in

n
o

ve
re

n
 

(1
) 

Heeft een 
onderzoekende houding  
 
 
 
 

Signaleert, denkt na over c.q. 
bespreekt relevante 
ontwikkelingen in de 
samenleving 

 

10
. K

ri
ti

sc
h

 e
n

 e
th

is
ch

 r
e

fl
ec

te
re

n
 (

3)
 

Maakt ethische 
afwegingen met 
gebruikmaking van 
(inter-) nationale 
beroepscodes  

Is zich bewust van de eigen 
normativiteit en die van zijn 
professie en kan dit verbinden 
aan beroeps- profiel- en 
instellingscodes 

 

Maakt gelegitimeerd 
gebruik van 
discretionaire ruimte(de 

ruimte/ vrijheid om zelfstandig 
te oordelen, te acteren of 
beslissen) 

Stelt systeemregels (beleid, 
procedures en regelgeving) ter 
discussie waar deze sociale 
waarden en zingeving 
belemmeren 

 Model 
basishouding 
 

Is kritisch reflecterend en 
gericht op duurzame 
werking van zijn 
professionele handelen  

Zoekt mogelijkheden die leiden 
tot duurzame oplossingen  

 

  Totaal aantal o/v/g/e   
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Bijlage 2       Formulier criteria praktijkleren 2020-2021       Leerjaar 3     

Toelichting op de lijst. De lijst bestaat uit 10 kwalificaties die behaald moeten worden. Daaronder onderscheiden we 26 

criteria. De cesuur is onder de criteria opgenomen. De rechterkolom geeft aan dat het model basishouding onder alle 

criteria ligt. Het model basishouding  in de groene rechterkolom (zie ook bijlage 4) staat voor een grondhouding waarin de 

student laat zien beschikbaar, betrouwbaar te zijn en gericht is op herstel en versterken van de cliënt/ander/doelgroep. 

Daarnaast wordt verwacht dat de student wil en kan leren diverse procesrollen te kunnen hanteren in verschillende 

situaties waarin hij in verschillende taakrollen (op micro-meso en macro niveau) moet leren functioneren. Dat betekent dat 

de student zich bewust is van zijn bejegening en een passende rol kan leren innemen om in meer of mindere mate invloed 

te kunnen uitoefenen in het belang van degene die ondersteuning nodig heeft. Kennis van de doelgroep, de context, 

zelfkennis, zelfbewustzijn, communicatieve en sociale vaardigheden zijn hier allemaal in vertegenwoordigd. 

Let bij het invullen op dat het formulier klopt bij de gekozen specialisatie. 

Bijlage 2a       Formulier Evaluaties Specialisatie Jeugd 

Kwalificatie Criteria (26) 
 
Wat moet de 
student laten 
zien? 

Wat moet de student kunnen? 
Bij ieder criterium wordt de keuze gemaakt voor onvoldoende, 
voldoende, goed, excellent 

M
o

d
el b

asish
o

u
d

in
g 

 

(Shows how, Miller) 
PA 1 Middenevaluatie 
Inspanningsverplichting 

0 V (Does, Miller) 
PA 2 EIndevaluatie 
Resultaatverplichting 

0 V 

G E G E 

1
. A

ct
ie

f 
o

p
en

st
el

le
n

 e
n

 

si
gn

al
er

en
 (

2)
 

Is present: 
benadert mensen 
en laat zich 
benaderen via 
verschillende 
communicatie 
kanalen en 
middelen 

Stelt zich actief open voor 
de sociaal-culturele 
waarden en zingeving van 
mensen (presentie) 
en reflecteert op de 
signalering van kansen en 
problemen 

 Competentiecluster 1: 
ondersteunen bij regie 
voeren  
Jeugdige en 
gezin/netwerk 
ondersteunen bij regie 
voeren. Je luistert 
actief. 

 

Is gericht op het 
bijtijds signaleren 
van sociale 
vraagstukken 

Kan samenhang tussen 
cliëntfactoren en 
omgeving analyseren en 
vertalen in een signaal 

 Je signaleert en 
analyseert waardoor 
een probleem wordt 
veroorzaakt 

 

 
Feedback 
PBer 
 

     

2.
 B

e
vo

rd
er

en
 v

an
 s

o
ci

aa
l f

u
n

ct
io

n
er

en
 in

  

en
 v

an
 d

e 
p

ri
m

ai
re

 le
e

fo
m

ge
vi

n
g 

(1
0)

 

Handelt op 
methodische 
wijze, evidence- 
en practice based 

Gaat systematisch te werk 
en maakt op passende 
wijze gebruik van 
modellen, methodes en 
technieken in en met de 
primaire leefomgeving van 
mensen 

 Je onderzoekt de 
draagkracht van de 
jeugdige/het gezin, 
bent je bewust van de 
veerkracht en 
stimuleert deze, 
inventariseert en 
ondersteunt bij het 
bepalen en opstellen 
van doelen 

 

Handelt 
wederkerig en in 
samenspraak  

Brengt in samenspraak 
met mensen hun sociaal 
functioneren in kaart 

 Je bespreekt samen de 
behoefte van de 
jeugdige, het 
gezin/netwerk en de 
(on)mogelijkheden van 

 

Is gericht op 
zelfregie en 
participatie  

Bevordert het vermogen 
van mensen om te leren 
en zich te ontwikkelen 

  

file:///C:/Users/josebeckmann/Downloads/Bijlage%204%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Toelichting%20Criteria%20Praktijkleren%20en%20model%20basishouding.docx
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(empowerment) in hun 
primaire leefomgeving 

alle betrokkenen om 
bij te dragen 
 

Let op de 
veiligheid van 
mensen 
 
 

Heeft oog voor de 
veiligheid van mensen 

 Je stelt samen met de 
jeugdige/gezin de 
norm: wanneer is 
veilig, veilig genoeg Je 
weegt zorgvuldig, met 
oog voor de veiligheid 
van de jeugdige, waar 
(een deel van) de regie 
belegd kan worden of 
(tijdelijk) moet worden 
overgenomen of juist 
weer terug gegeven 
kan worden. 

 M
o

d
el b

asish
o

u
d

in
g 

 

 
Feedback 
PBer 
 

 
 
 

    

3.
 B

e
vo

rd
er

en
 v

an
 s

o
ci

aa
l f

u
n

ct
io

n
er

en
 in

 e
n

 v
an

 n
et

w
er

ke
n

 (
3

) 

Handelt op 
methodische 
wijze, evidence - 
en practice based 

Analyseert systematisch 
en maakt op passende 
wijze gebruik van 
modellen, methodes en 
technieken in en met 
netwerken 

 Competentiecluster 2: 
Samenwerken met 
jeugdige en gezin  
Je ondersteunt de 
jeugdige/het gezin en 
netwerk in het maken 
en uitvoeren en 
evalueren/bijstellen 
van een plan. Je houdt 
scherp wat het doel is 
en wat je daarin te 
bieden hebt. Je zorgt 
dat je niet in het gezin 
en/of het netwerk 
gezogen word (cluster 
5) 

 

Is gericht op 
zelfregie en 
participatie  

Bevordert hetvermogen 
van mensen om te leren 
en zich te ontwikkelen 
(empowerment) in en met 
hun sociale netwerken 

 Je richt je op de 
verbinding, 
samenwerking in de 
soms complexe 
gezinssituatie terwijl 
motivatie en 
medewerking soms 
afwezig lijkt 

 

 
Feedback 
PBer 

 
 
 
 
 

    
 
 
 

4.
 B

e
vo

rd
er

en
 

va
n

 s
o

ci
aa

l 
fu

n
ct

io
n

er
en

 
in

 e
n

 v
an

 
ge

m
e

en
sc

h
ap

p

en
 (

4)
 

Handelt op 
methodische 
wijze, evidence- 
en practice based  

Analyseert systematisch 
en maakt op passende 
wijze gebruik van 
modellen, methodes en 
technieken m.b.t. 

 Competentiecluster 3: 
Ondersteuning bij het 
inzetten, versterken en 
verbreden van het 
netwerk  
Werkt methodisch 
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gemeenschap- en 
cultuurontwikkeling 
 

 

Richt zich op 
versterken van 
sociale cohesie en  
inclusie 

Brengt 
gemeenschapsfactoren die 
van invloed zijn op sociaal 
functioneren in kaart 
 

 Je zoekt samen naar 
mogelijkheden om 
aanwezige krachten in 
het netwerk te 
versterken, je hebt oog 
voor kleine stapjes 
voorwaarts 

 

Richt zich op 
rechtvaardigheid, 
rechtsgelijkheid en 
kansengelijkheid  

Onderzoekt, adviseert, 
rapporteert, kritiseert en 
bemiddelt, gericht op 
gelijke kansen in 
gemeenschappen 
 

 Je sluit aan in houding 
en gedrag bij 
achtergrond, cultuur 
en eventuele 
beperking van jeugdige 
/gezin en je oordeelt 
niet Je gaat altijd 
respectvol om met 
kwetsbaarheid 

 

Richt zich op 
sociale 
duurzaamheid, 
sociale innovatie 
en sociaal beleid 

Onderzoekt, adviseert, 
rapporteert, bekritiseert 
en bemiddelt, gericht op 
sociale duurzaamheid en 
innovatie in 
gemeenschappen 

 Je hebt het lef om het 
gesprek over veiligheid 
binnen het gezin 
/netwerk aan te gaan 
en besluit zo nodig in 
te grijpen. Je geeft 
vertrouwen, bent alert 
op signalen van 
overbelasting en 
uitputting. 

 
 
 

 
Feedback  
PBer 
 

     M
o

d
el b

asish
o

u
d

in
g 

  

5.
 E

ff
ec

ti
ef

 e
n

 e
ff

ic
ië

n
t 

w
er

ke
n

 (
2)

 

Voert effectief 
regie ten aanzien 
van verwerving 
van inzet en 
middelen  

Kan uitleg geven over 
benodigde (financiële) 
middelen t.b.v. een casus. 
Inventariseert en 
beschrijft resultaten en 
effecten van ingezette 
middelen. 

 Competentiecluster 4: 
Interdisciplinair 
samenwerken met en 
rond de jeugdige en 
zijn gezien/netwerk 
 Je stelt het belang van 
de jeugdige/het gezin 
voorop in de 
samenwerking met 
collega’s Je legt 
duidelijk uit wanneer je 
over een jeugdige 
beslist en waarom 

 

Werkt 
transparant, 
resultaatgericht 
en efficiënt 

Toont zorgvuldigheid 
m.b.t. een correcte en 
zorgvuldige administratie, 
laat zien toegankelijke en 
transparante dossiers na 
te streven waarin de 
wetgeving AVG (algemene 
verordening privacy) 
gewaarborgd wordt 

 Je maakt afspraken 
over ieders rol en 
verantwoordelijkheid 
en houdt je aan die 
afspraken, spreekt 
anderen hier zo nodig 
op aan. Als je de 
verantwoordelijkheid 
voor een besluit 
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wegneemt bij de 
jeugdige en/of het 
gezin, doe je dat altijd 
in overleg met 
collega’s (cluster 5) 
 

 
Feedback 
PB 
 

 
 

    

6.
 S

am
en

w
er

ke
n

 (
2)

 

Draagt bij aan 
interdisciplinaire 
en 
interprofessionele 
samenwerking  

Neemt deel aan en 
observeert verschillende 
interprofessionele 
(netwerk-) overleggen (in 
verschillende rollen) 

 Je spart met interne en 
externe collega’s en 
stelt kritische vragen 
over de veiligheid, 
effectiviteit en 
efficiëntie van de 
aanpak. Je onderzoekt 
of meer/minder 
ondersteuning nodig is 
en onderneemt actie 
als dat aan de orde is 

 

Je motiveert en 
onderbouwt je 
handelen met de 
beroepscode 
Jeugd&Gezinsprofessio
nal, de vakinhoudelijke 
richtlijnen, expertise 
en intuïtie. Mogelijk 
gelden ook wettelijke 
en organisatorische 
zaken als 
onderbouwing 

Doet dat op 
zodanige wijze dat 
netwerken en 
gemeenschappen 
hun eigen 
doelstellingen 
kunnen halen  

Benoemt de inzet van 
verschillende disciplines, 
professioneel en vrijwillig 
in co-creatie (een vorm van 

samenwerking waarbij alle 
deelnemers met een houding van 
gelijkwaardigheid invloed hebben 
op het resultaat van dit proces) 

 Je positioneert je ten 
opzichte van collega-
professionals en 
andere organisaties en 
gaat constructief met 
verschillen om. 
Bijvoorbeeld door deze 
bespreekbaar te 
maken. De jeugdige 
wordt daardoor goed 
ondersteund 

 

Je evalueert regelmatig 
samen wie er nog 
nodig zijn en wat de 
toegevoegde waarde 
voor de jeugdige, gezin 
en netwerk om 
zonodig een stap terug 
te doen zonder dit 
persoonlijk op te 
vatten 
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Feedback  
PB 
 

     

7.
 A

ct
ie

f 
en

 o
n

d
er

n
e

m
en

d
 w

er
ke

n
 (

4)
 

Draagt bij aan de 
ontwikkeling van 
het team en de 
netwerken   

Kan invloeden van 
samenwerking op 
verschillende niveaus 
doorzien, inclusief het 
eigen aandeel 

 Je draagt bij aan de 
professionalisering van 
(start)bekwame 
interne en externe 
collega’s. 
 

 

Draagt bij aan 
opdrachtverwervi
ng en zet 
onderwerpen op 
de agenda bij 
opdrachtgevers  

Signaleert sociale kwesties 
en brengt deze actief 
onder de aandacht bij 
instellingen en/of 
opdrachtgevers 
 

 Bij je eigen organisatie 
kaart je knelpunten 
aan die voortkomen uit 
(gemeentelijk) beleid 
en wet-en regelgeving. 
Je denkt mee in 
alternatieve 
oplossingen hiervoor 
 

 

Is gericht op 
verbetering en 
vernieuwing. 

Is pro actief en draagt bij 
aan  verwerving van 
opdrachten voor en door 
instellingen  

 Je signaleert nieuwe 
vragen en trends die 
voorkomen in het 
werkveld en kaart deze 
aan. 
 

 

 
Feedback  
PBer 
 

    
 
 
 
 

 

8.
 L

e
re

n
 e

n
 o

n
tw

ik
ke

le
n

 (
3)

 

Leert van zijn 
ervaringen door 
regelmatige en 
kwalitatieve 
reflectie  

Staat open voor en vraagt 
om feedback en komt tot 
reflectie op het denken 
voelen handelen in de 
complexe beroepspraktijk 

 Competentiecluster 5: 
Regie deels en tijdelijk 
overnemen van de 
jeugdige en gezin Je 
houdt oog voor je 
eigen veiligheid  
Je signaleert bij jezelf 
wanneer je je 
overbelast voelt en 
geeft dit tijdig aan bij 
collega’s en 
leidinggevende 
 

 

Ontwikkelt zichzelf 
als professional  

Is gericht op 
bewustwording van 
sterkten en zwaktes op 
basis van ervaringen in de 
complexe beroepspraktijk 

 Professionals 
gebruiken het 
competentieprofiel 
voor het vormgeven 
aan hun professionele 
ontwikkeling. 
Bijvoorbeeld als het 
gaat om het maken 
van keuzes voor 
deskundigheidsbevord
ering Volgt 
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ontwikkelingen in het 
vakgebied 
 

Ontwikkelt en 
vernieuwt de 
beroepspraktijk 

Ontwikkelt een visie op de 
beroepspraktijk  

 Je hebt het lef om, in 
het belang van 
jeugdige in zijn 
gezin/netwerk, buiten 
kaders te bewegen en 
dit te motiveren. 

 

 
Feedback  
PBer 
 

     

9.
O

n
d

er
zo

ek
en

 e
n

 

in
n

o
ve

re
n

 (
1)

 

Heeft een 
onderzoekende 
houding  
 
 
 
 

Signaleert, denkt na over 
c.q. bespreekt relevante 
ontwikkelingen in de 
samenleving 

 Je weet wat jezelf 
wel/niet kunt 
organiseren en 
schakelt collega’s in als 
dat in het belang is van 
de jeugdige Je checkt 
en gebruikt valide, 
actuele en 
betrouwbare 
hulpbronnen en tools 

 

 
Feedback  
PB 

     

10
. K

ri
ti

sc
h

 e
n

 e
th

is
ch

 r
e

fl
ec

te
re

n
 (

3)
 

Maakt ethische 
afwegingen met 
gebruikmaking van 
(inter-) nationale 
beroepscodes  

Is zich bewust van de 
eigen normativiteit en die 
van zijn professie en kan 
dit verbinden aan 
beroeps- profiel- en 
instellingscodes 

 Afwegingen worden 
gemaakt vanuit de 
internationale definitie 
van sociaal werk 
waaronder de 
universele rechten van 
de mensen en 
kinderen, de 
maatschappelijke 
opdracht van sociaal 
werk en de 
kernwaarden van het 
beroep, de 
jeugdprofessional 

 

Maakt 
gelegitimeerd 
gebruik van 
discretionaire 
ruimte (de ruimte/ 

vrijheid om zelfstandig 
te oordelen, te acteren 
of beslissen) 

Stelt systeemregels 
(beleid, procedures en 
regelgeving) ter discussie 
waar deze sociale waarden 
en zingeving belemmeren 

 Je hebt het lef om in 
specifieke situaties 
waarin de jeugdige 
erbij gediend is, af te 
wijken van 
organisatiebeleid of 
professionele 
standaarden. Je kunt 
dit verantwoorden 
naar de jeugdige en 
zijn gezin/netwerk, 
naar de eigen 
organisatie, en zo 
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nodig, ook naar de 
tuchtrechter 

Is kritisch 
reflecterend en 
gericht op 
duurzame werking 
van zijn 
professionele 
handelen  

Zoekt mogelijkheden die 
leiden tot duurzame 
oplossingen  

 Je durft hulp en 
ondersteuning voor 
jezelf te vragen, erkent 
je eigen professionele 
grenzen en bespreekt 
dilemma’s. 
 

 

 
Feedback 
PB 

     

  Totaal aantal o/v/g/e   Totaal aantal o/v/g/e  

 

Bijlage 2b      Formulier Eindevaluaties Specialisatie Zorg (zie bijlage onderlegger) en Welzijn &Samenleving  

Kwalificatie Criteria (26) 
 
Wat moet de 
student laten 
zien? 

Wat moet de student kunnen? 
Bij ieder criterium wordt de keuze gemaakt voor onvoldoende, 
voldoende, goed, excellent 

M
o

d
el b

asish
o

u
d

in
g 

 

(Shows how, Miller) 
PA 1 Middenevaluatie 
Inspanningsverplichting 

0 V (Does, Miller) 
PA 2 EIndevaluatie 
Resultaatverplichting 

0 V 

G E G E 

1.
 A

ct
ie

f 
o

p
en

st
el

le
n

 e
n

 s
ig

n
al

er
en

 (
2)

 Is present: 
benadert mensen 
en laat zich 
benaderen via 
verschillende 
communicatie 
kanalen en 
middelen 

Stelt zich actief open voor 
de sociaal-culturele 
waarden en zingeving van 
mensen (presentie) 
en reflecteert op de 
signalering van kansen en 
problemen 

 Weet presentie in de 
beroepspraktijk te 
vertalen naar een 
optimale balans tussen 
afstand en nabijheid in 
contact met mensen 

 

Is gericht op het 
bijtijds signaleren 
van sociale 
vraagstukken 

Kan samenhang tussen 
cliëntfactoren en 
omgeving analyseren en 
vertalen in een signaal 

 Kan signalering 
adequaat 
onderbouwen, onder 
de aandacht brengen 
en vertalen in een plan 
van aanpak 

 

 
Feedback 
PBer 
 

     

2.
 B

e
vo

rd
er

en
 v

an
 s

o
ci

aa
l 

fu
n

ct
io

n
er

en
 in

  
en

 v
an

 d
e 

p
ri

m
ai

re
 

le
e

fo
m

ge
vi

n
g 

(1
0)

 

Handelt op 
methodische 
wijze, evidence- 
en practice based 

Gaat systematisch te werk 
en maakt op passende 
wijze gebruik van 
modellen, methodes en 
technieken in en met de 
primaire leefomgeving van 
mensen 

 Experimenteert op 
verantwoorde wijze 
met planmatig en 
eclectisch-integratief 
(Eclectisch-integratief: houdt 
in dat je bepaalde 
methodieken gebruikt op het 
moment dat ze volgens jou      
het meeste zinvol/passend 
zijn en dat je verschillende 
methodieken met elkaar 

combineert) werken, 
legitimeert en stelt 
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waar nodig achteraf 
bij, op basis van 
ervaringen en 
theoretische modellen 

Handelt 
wederkerig en in 
samenspraak  

Brengt in samenspraak 
met mensen hun sociaal 
functioneren in kaart 

 Kan de vermogens van 
mensen inzetten om 
sociaal functioneren te 
helpen ontwikkelen 

 

Is gericht op 
zelfregie en 
participatie  

Bevordert het vermogen 
van mensen om te leren 
en zich te ontwikkelen 
(empowerment) in hun 
primaire leefomgeving 

 Bevordert dat mensen 
actief participeren in 
hun primaire 
leefomgeving en dat 
deze bijdraagt aan 
optimaal sociaal 
functioneren 

 

Let op de 
veiligheid van 
mensen 
 
 

Heeft oog voor de 
veiligheid van mensen 

 Draagt actief bij aan 
veiligheid voor mensen 
in samenspraak met 
betrokkenen 

 M
o

d
el b

asish
o

u
d

in
g 

 

 
Feedback 
PBer 
 

 
 
 

    

3.
 B

e
vo

rd
er

en
 v

an
 s

o
ci

aa
l f

u
n

ct
io

n
er

en
 in

 e
n

 v
an

 n
et

w
er

ke
n

 

(3
) 

Handelt op 
methodische 
wijze, evidence - 
en practice based 

Analyseert systematisch 
en maakt op passende 
wijze gebruik van 
modellen, methodes en 
technieken in en met 
netwerken 

 Experimenteert op 
verantwoorde wijze 
met cyclisch, planmatig 
en eclectisch-
integratief(Eclectisch-

integratief: houdt in dat je 
bepaalde methodieken 
gebruikt op het moment dat 
ze volgens jou      het meeste 
zinvol/passend zijn en dat je 
verschillende methodieken 
met elkaar combineert) 

werken, legitimeert en 
stelt waar nodig 
achteraf bij, op basis 
van ervaringen en 
theoretische modellen 

 

Is gericht op 
zelfregie en 
participatie  

Bevordert hetvermogen 
van mensen om te leren 
en zich te ontwikkelen 
(empowerment) in en met 
hun sociale netwerken 

 Bevordert dat mensen 
actief participeren in 
netwerken en dat hun 
netwerken bijdragen 
aan optimaal sociaal 
functioneren 

 

 
Feedback 
PBer 
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4.
 B

e
vo

rd
er

en
 v

an
 s

o
ci

aa
l f

u
n

ct
io

n
er

en
 in

 e
n

 v
an

 g
em

e
en

sc
h

ap
p

en
 (

4)
 

Handelt op 
methodische 
wijze, evidence- 
en practice based  

Analyseert systematisch 
en maakt op passende 
wijze gebruik van 
modellen, methodes en 
technieken m.b.t. 
gemeenschap- en 
cultuurontwikkeling 
 

 Experimenteert op 
verantwoorde wijze 
met cyclisch, planmatig 
en eclectisch-
integratief (Eclectisch-

integratief: houdt in dat je 
bepaalde methodieken 
gebruikt op het moment dat 
ze volgens jou      het meeste 
zinvol/passend zijn en dat je 
verschillende methodieken 
met elkaar combineert) 

werken, legitimeert en 
stelt waar nodig 
achteraf bij, op basis 
van ervaringen en 
theoretische modellen 

 

Richt zich op 
versterken van 
sociale cohesie en  
inclusie 

Brengt 
gemeenschapsfactoren die 
van invloed zijn op sociaal 
functioneren in kaart 
 

 Signaleert t.a.v. sociale 
cohesie en brengt het 
signaal onder de 
aandacht van 
belanghebbenden 

 

Richt zich op 
rechtvaardigheid, 
rechtsgelijkheid en 
kansengelijkheid  

Onderzoekt, adviseert, 
rapporteert, kritiseert en 
bemiddelt, gericht op 
gelijke kansen in 
gemeenschappen 
 

 Signaleert, ontwikkelt 
en rapporteert 
verbeterpunten in 
deze bij 
belanghebbenden 

 

Richt zich op 
sociale 
duurzaamheid, 
sociale innovatie 
en sociaal beleid 

Onderzoekt, adviseert, 
rapporteert, bekritiseert 
en bemiddelt, gericht op 
sociale duurzaamheid en 
innovatie in 
gemeenschappen 

 Signaleert, ontwikkelt 
en beïnvloedt beleid 
inzake sociale 
duurzaamheid, 
innovatie (kan d.m.v. 
kleine voorbeelden) 

 
 
 

 
Feedback  
PBer 
 

     M
o

d
el b

asish
o

u
d

in
g 

  

5.
 E

ff
ec

ti
ef

 e
n

 e
ff

ic
ië

n
t 

w
er

ke
n

 (
2)

 

Voert effectief 
regie ten aanzien 
van verwerving 
van inzet en 
middelen  

Kan uitleg geven over 
benodigde (financiële) 
middelen t.b.v. een casus. 
Inventariseert en 
beschrijft resultaten en 
effecten van ingezette 
middelen. 

 Draagt bij aan de 
verantwoording en/of 
verwerving van 
(financiële) middelen 
en verantwoordt de 
eigen en/of 
interdisciplinaire inzet 
t.b.v. een casus 

 

Werkt 
transparant, 
resultaatgericht 
en efficiënt 

Toont zorgvuldigheid 
m.b.t. een correcte en 
zorgvuldige administratie, 
laat zien toegankelijke en 
transparante dossiers na 
te streven waarin de 
wetgeving AVG (algemene 
verordening privacy) 
gewaarborgd wordt 

 Draagt zorg voor 
toegankelijke, 
transparante dossiers 
en een correcte 
overdracht naar 
andere professionals 
en monitort opvolging 
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Feedback 
PB 
 

 

6.
 S

am
en

w
er

ke
n

 (
2)

 

Draagt bij aan 
interdisciplinaire 
en 
interprofessionele 
samenwerking  

Neemt deel aan en 
observeert verschillende 
interprofessionele 
(netwerk-) overleggen (in 
verschillende rollen) 

 Initieert en/of draagt 
bij aan het organiseren 
van interprofessionele 
samenwerking en 
overlegvormen 

 

Doet dat op 
zodanige wijze dat 
netwerken en 
gemeenschappen 
hun eigen 
doelstellingen 
kunnen halen  

Benoemt de inzet van 
verschillende disciplines, 
professioneel en vrijwillig 
in co-creatie (een vorm van 

samenwerking waarbij alle 
deelnemers met een houding van 
gelijkwaardigheid invloed hebben 
op het resultaat van dit proces) 

 Geeft (bege) leiding 
aan vrijwilligers (of 
betrokkenen in 
informeel netwerk), 
coördineert (hun werk 
en) de samenwerking 
En draagt bij aan hun 
ontwikkeling 

 

 
Feedback  
PB 
 

     

7.
 A

ct
ie

f 
en

 o
n

d
er

n
e

m
en

d
 w

er
ke

n
 (

4)
 

Draagt bij aan de 
ontwikkeling van 
het team en de 
netwerken   

Kan invloeden van 
samenwerking op 
verschillende niveaus 
doorzien, inclusief het 
eigen aandeel 

 Neemt eigen regie en 
participeert in teams 
en netwerken ten 
behoeve van 
samenwerking en ten 
dienste van het proces 

 

Draagt bij aan 
opdrachtverwervi
ng en zet 
onderwerpen op 
de agenda bij 
opdrachtgevers  

Signaleert sociale kwesties 
en brengt deze actief 
onder de aandacht bij 
instellingen en/of 
opdrachtgevers 
 

 Draagt bij aan 
positieve beeldvorming 
van (instellingen voor) 
sociaal werk bij 
instellingen en/of 
opdrachtgevers 

 

Is gericht op 
verbetering en 
vernieuwing. 

Is pro actief en draagt bij 
aan  verwerving van 
opdrachten voor en door 
instellingen  

 Zet indien nodig een 
eigen initiatief op, 
ontwikkelt visie en kan 
deze omzetten in een 
interventie of concreet 
resultaat 

 

 
Feedback  
PBer 
 

    
 
 
 
 

 

8.
 L

e
re

n
 e

n
 o

n
tw

ik
ke

le
n

 (
3)

 

Leert van zijn 
ervaringen door 
regelmatige en 
kwalitatieve 
reflectie  

Staat open voor en vraagt 
om feedback en komt tot 
reflectie op het denken 
voelen handelen in de 
complexe beroepspraktijk 

 Regisseert zijn 
professionele 
ontwikkeling op basis 
van ervaringen, 
feedback en toepassing 
van reflectie handelen 
in dialoog met 
opleiding en werkveld 

 

Ontwikkelt zichzelf 
als professional  

Is gericht op 
bewustwording van 
sterkten en zwaktes op 

 Monitort zijn eigen 
ontwikkeling en 
loopbaan, in dialoog 
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basis van ervaringen in de 
complexe beroepspraktijk 

met opleiding en 
werkveld 

Ontwikkelt en 
vernieuwt de 
beroepspraktijk 

Ontwikkelt een visie op de 
beroepspraktijk  

 Ontwikkelt innovatieve 
en creatieve ideeën 
voor de 
beroepspraktijk op 
basis van noodzaak en 
met oog voor 
haalbaarheid 

 

 
Feedback  
PBer 
 

     

9.
O

n
d

er
zo

ek
en

 

en
 in

n
o

ve
re

n
 (

1)
 Heeft een 

onderzoekende 
houding  
 
 
 
 

Signaleert, denkt na over 
c.q. bespreekt relevante 
ontwikkelingen in de 
samenleving 

 Vertaalt gesignaleerde 
ontwikkelingen naar 
gevolgen voor de 
beroepspraktijk  

 

 
Feedback  
PB 

     

10
. K

ri
ti

sc
h

 e
n

 e
th

is
ch

 r
e

fl
ec

te
re

n
 (

3)
 

Maakt ethische 
afwegingen met 
gebruikmaking van 
(inter-) nationale 
beroepscodes  

Is zich bewust van de 
eigen normativiteit en die 
van zijn professie en kan 
dit verbinden aan 
beroeps- profiel- en 
instellingscodes 

 Kan (inter-)nationale 
beroepscodes en 
mensenrechten in de 
praktijk toepassen ten 
behoeve van de 
realisatie van sociale 
waarden en zingeving 
van mensen 

 

Maakt 
gelegitimeerd 
gebruik van 
discretionaire 
ruimte (de ruimte/ 

vrijheid om zelfstandig 
te oordelen, te acteren 
of beslissen) 

Stelt systeemregels 
(beleid, procedures en 
regelgeving) ter discussie 
waar deze sociale waarden 
en zingeving belemmeren 

 Hanteert 
systeemregels zoveel 
mogelijk ten dienste 
van de realisatie van 
sociale waarden, 
zingeving en 
beroepsontwikkeling 

 

Is kritisch 
reflecterend en 
gericht op 
duurzame werking 
van zijn 
professionele 
handelen  

Zoekt mogelijkheden die 
leiden tot duurzame 
oplossingen  

 Richt zich op het 
werkelijke vraagstuk 
en op dat wat 
daarbinnen “moreel 
verantwoord is” en 
legitimeert dit bij 
opdrachtgevers 

 

 
Feedback 
PB 

     

  Totaal aantal o/v/g/e   Totaal aantal o/v/g/e  
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Voor het behalen van de midden evaluatie moeten 16 van de 26 items met v of meer behaald zijn. Voor het 

behalen van de eindevaluatie moeten 18 van de 26 items met v of meer behaald zijn. De score van kolom 2 

niveau “Does” resultaatverplichting geldt als leidend. De student moet expliciet aantonen hoe hij zich heeft 

ontwikkeld op de criteria die tijdens de midden evaluatie onvoldoende waren beoordeeld.  

BELANGRIJK   

1. Niet of slechts gedeeltelijk behaalde criteria worden voorzien van concrete en specifieke feedback 
(praktijkbegeleider legt deze vast op dit formulier onder de betreffende criteria) en ontwikkelpunten 

die worden vastgelegd op het beoordelingsformulier door de contactdocent. De student is 
verantwoordelijk voor het concretiseren van de feedback en de doelen, in samenspraak met de 
praktijkbegeleider en contactdocent.De student maakt een samenvatting (A4) van de afspraken 
tijdens de midden evaluatie, inclusief de concretisering van de ontwikkelpunten. De contactdocent 
stelt vast of dit conform gemaakte afspraken is en legt dit vast op het beoordelingsformulier wat 

leidend is voor Praktijkassessment 2 eindevaluatie. De contactdocent zorgt dat het 

beoordelingsformulier in Blackboard wordt gezet waar de student het kan ophalen ter gebruik voor de 
begeleidingsafspraken met de praktijkbegeleider. In het geval van een herkansing wordt concreet 
afgesproken of het een herschrijven van het verslag betreft, of een verlengde stageperiode. Er worden 

tijdsafspraken gemaakt en deze worden op het beoordelingsformulier gezet.  
2. De contactdocent voert de beoordeling in in Bison. De contactdocent monitort voortgang en nakomen 

van afspraken.  
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Bijlage 3    Onderlegger Kwalificaties (generiek) Social work  –  Social work specialisatie Zorg       

 Kwalificatie  
 

 

  

 Generieke competenties   Competenties Zorg  

1.
A

ct
ie

f 
o

p
en

st
el

le
n

 e
n

 s
ig

n
al

er
en

  

Weet presentie in de 
beroepspraktijk te vertalen naar 
een optimale balans tussen 
afstand en nabijheid in contact 
met mensen  

Competentiecluster 1: Contact leggen en 
betekenisvolle relaties aangaan.  
Client (systeem)  en netwerk ondersteunen bij regie 
voeren . Je luistert actief.  
Je maakt en onderhoudt contact.  
Je gaat erop af.  
Je verheldert op alle leefgebieden de vraag.  
   
   

Kan samenhang tussen 
cliëntfactoren en omgeving 
analyseren en vertalen in een 
signaal  

Competentiecluster 2: Signaleren en agenderen  
Je signaleert en analyseert waardoor een probleem 
wordt veroorzaakt.  
Je signaleert vroegtijdig.  
   

2.
 B

e
vo

rd
er

en
 v

an
 s

o
ci

aa
l f

u
n

ct
io

n
er

en
 in

 e
n

 v
an

 d
e 

p
ri

m
ai

re
 

le
e

fo
m

ge
vi

n
g 

 

Gaat systematisch te werk en 
maakt op passende wijze gebruik 
van modellen, methodes en 
technieken in en met de primaire 
leefomgeving van mensen  

Competentiecluster 3: Ondersteunen bij het voeren 
van de eigen regie.  
Je onderzoekt de draagkracht van de cliënt (het 
cliëntsysteem) , bent je bewust van de veerkracht 
en stimuleert deze, inventariseert en ondersteunt 
bij het bepalen en opstellen van doelen.  
Je ziet en versterkt mogelijkheden en talenten van 
mensen.  
Je ondersteunt mensen bij het verkrijgen van 
invloed en zeggenschap.  

Bevordert het vermogen van 
mensen om te leren en zich te 
ontwikkelen (empowerment) in 
hun primaire leefomgeving  

Brengt in samenspraak met 
mensen hun sociaal functioneren 
in kaart  

Je bespreekt samen de behoefte van  de cliënt (het 
cliëntsysteem), het netwerk en de 
(on)mogelijkheden van alle betrokkenen om bij te 
dragen  
Je geeft mensen de ruimte  

Draagt actief bij aan veiligheid 
voor mensen in samenspraak met 
betrokkenen  

Je stelt samen met  de cliënt (het   
cliëntsysteem)  de norm: wanneer is veilig, veilig  
genoeg  
Je weegt zorgvuldig, met oog voor de veiligheid 
van de  de cliënt (het cliëntsysteem), waar (een 
deel van) de regie belegd kan worden of (tijdelijk) 
moet worden overgenomen of juist weer terug 
gegeven kan worden  

3.
 B

e
vo

rd
er

en
 v

an
 s

o
ci

aa
l 

fu
n

ct
io

n
er

en
 in

 e
n

 v
an

 
n

et
w

er
ke

n
  

Bevordert het vermogen van 
mensen om te leren en zich te 
ontwikkelen (empowerment) in 
en met hun sociale netwerken  

Competentiecluster 4: mensen met elkaar 
verbinden 

Je ondersteunt de cliënt (het cliëntsysteem) en 
netwerk in het maken en uitvoeren en 
evalueren/bijstellen van een plan  
Je houdt scherp wat het doel is en wat je daarin te 
bieden hebt  

Kan de vermogens van mensen 
inzetten om sociaal functioneren 
te helpen ontwikkelen  

Je richt je op de verbinding, samenwerking in de 
soms complexe situatie terwijl motivatie en 
medewerking soms afwezig lijkt.  
Je zorgt voor verbindingen. Je kunt mensen met 
elkaar verbinden.  



Handboek praktijkleren Social work   jaar 3 VT      2020- 2021                                                        jlo4 juni 2020 

 

 
35 

Je versterkt sociale relaties, uitgaande van wat 
haalbaar is  
Je ondersteunt bij spanningen en tegenstellingen 
in gezin, netwerk, wijk, of buurt of organisatie.  
Je stuurt vrijwilligers aan en rust ze toe  

4.
 B

e
vo

rd
er

en
 v

an
 s

o
ci

aa
l f

u
n

ct
io

n
er

en
 in

 e
n

 v
an

 g
em

e
en

sc
h

ap
p

en
  

Analyseert systematisch en maakt 
op passende wijze gebruik van 
modellen, methodes en 
technieken m.b.t. gemeenschap- 
en cultuurontwikkeling  
   

Competentiecluster 5: Stimuleren tot participatie 
en actief burgerschap  
Je werkt methodisch.  
Je inspireert mensen hun eigen woon- en/of 
leefomgeving ter hand te nemen.  
Je ondersteunt bij het (opnieuw) deelnemen aan 
de samenleving  
   

Bevordert dat mensen actief 
participeren in netwerken en dat 
hun netwerken bijdragen aan 
optimaal sociaal functioneren  
   

Je zoekt samen naar mogelijkheden om aanwezige 
krachten in het netwerk te versterken, je hebt oog 
voor kleine stapjes voorwaarts.  
Je bouwt voort op (de inzet van) het sociaal 
netwerk van mensen  en versterkt het  

Stelt zich actief open voor de 
sociaal-culturele waarden en 
zingeving van mensen (presentie) 
en reflecteert op de signalering 
van kansen en problemen  

Je sluit aan in houding en gedrag bij achtergrond, 
cultuur en eventuele beperking van  de cliënt (het 
cliëntsysteem) en je oordeelt niet  
Je gaat altijd respectvol om met kwetsbaarheid.  
Je gaat respectvol om met diversiteit (cluster 4).  
Je stimuleert  de cliënt (het cliëntsysteem) tot 
actief burgerschap.  
Je ondersteunt bij praktisch functioneren en 
participatie.  

Draagt actief bij aan veiligheid 
voor mensen in samenspraak met 
betrokkenen  

Je hebt het lef om het gesprek over veiligheid 
binnen de cliënt (het cliëntsysteem) aan te gaan en 
besluit zo nodig in te grijpen.  
Je geeft vertrouwen, bent alert op signalen van 
overbelasting, overvraging en/of uitputting.  
Je agendeert knelpunten en aantasting van 
burgerrechten.  

5.
 E

ff
ec

ti
ef

 e
n

 e
ff

ic
ië

n
t 

w
er

ke
n

  

Draagt bij aan de verantwoording 
en/of verwerving van (financiële) 
middelen en verantwoordt de 
eigen en/of interdisciplinaire inzet 
t.b.v. een casus  

Competentiecluster 6: Opereren vanuit 
de eigen organisatorische context.  
Je stelt het belang van  de cliënt (het 
cliëntsysteem) voorop in de samenwerking met 
collega’s.  
Je legt duidelijk uit wanneer je over  de cliënt (het 
cliëntsysteem) beslist en waarom.  
   

Draagt zorg voor toegankelijke, 
transparante dossiers en een 
correcte overdracht naar andere 
professionals en monitort 
opvolging  
   
   

Je maakt afspraken over ieders rol en 
verantwoordelijkheid en houdt je aan die 
afspraken, spreekt anderen hier zo nodig op aan.  
Als je de verantwoordelijkheid voor een besluit 
wegneemt bij  de cliënt (het cliëntsysteem), doe je 
dat altijd in overleg met collega’s.  
Je werkt inzichtelijk, verantwoord en 
kostenbewust.  

6.
 

Sa
m

en
w

er
ke

n
  

Benoemt de inzet van 
verschillende disciplines, 
professioneel en vrijwillig in co-
creatie  

Je spart met interne en externe collega’s en stelt 
kritische vragen over de veiligheid, effectiviteit en 
efficiëntie van de aanpak. Je onderzoekt of 
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meer/minder ondersteuning nodig is en 
onderneemt actie als dat aan de orde is.  
Je bent je ervan bewust dat je opereert in een 
belangenwereld.  

Is zich bewust van de eigen 
normativiteit en die van zijn 
professie en kan dit verbinden aan 
beroeps- profiel- en 
instellingscodes  

Je motiveert en onderbouwt je handelen met de 
beroepscode, de vakinhoudelijke richtlijnen, 
expertise en intuïtie. Mogelijk gelden ook 
wettelijke en organisatorische zaken als 
onderbouwing  

Initieert en/of draagt bij aan het 
organiseren van 
interprofessionele samenwerking 
en overlegvormen  

Je positioneert je ten opzichte van collega-
professionals en andere organisaties en gaat 
constructief met verschillen om. Bijvoorbeeld door 
deze bespreekbaar te maken.  De cliënt 
(het cliëntsysteem) wordt daardoor goed 
ondersteund  

Neemt eigen regie en participeert 
in teams en netwerken ten 
behoeve van samenwerking en 
ten dienste van het proces  

Je evalueert regelmatig samen wie er nog nodig 
zijn en wat de toegevoegde waarde voor   de cliënt 
(het cliëntsysteem)  en netwerk om zo nodig een 
stap terug te doen zonder dit persoonlijk op te 
vatten  

7.
 A

ct
ie

f 
en

 o
n

d
er

n
e

m
en

d
 w

er
ke

n
  

    

Kan invloeden van samenwerking 
op verschillende niveaus doorzien, 
inclusief het eigen aandeel  

Je draagt bij aan de professionalisering van 
(start)bekwame interne en externe collega’s.  

Draagt bij aan 
opdrachtverwerving en zet 
onderwerpen op de agenda bij 
opdrachtgevers  

Je neemt deel aan (multidisciplinaire) overleggen.  

Signaleert sociale kwesties en 
brengt deze actief onder de 
aandacht bij instellingen en/of 
opdrachtgevers  
   

Bij je eigen organisatie kaart je knelpunten aan die 
voortkomen uit (gemeentelijk) beleid en wet -en 
regelgeving. Je denkt mee in alternatieve 
oplossingen hiervoor  

  Je signaleert nieuwe vragen en trends die 
voorkomen in het werkveld en kaart deze aan.  

8.
 L

er
en

 e
n

 o
n

tw
ik

ke
le

n
  

Regisseert zijn professionele 
ontwikkeling op basis van 
ervaringen, feedback en 
toepassing van 
reflectief handelen in dialoog met 
opleiding en werkveld  

Competentiecluster 7: Werken aan je 
beroepsuitoefening  
Je houdt oog voor je eigen veiligheid.  
Je signaleert bij jezelf wanneer je je overbelast 
voelt en geeft dit tijdig aan bij collega’s en 
leidinggevende  

Monitort zijn eigen ontwikkeling 
en loopbaan, in dialoog met 
opleiding en werkveld  

   
Professionals gebruiken het competentieprofiel 
voor het vormgeven aan hun professionele 
ontwikkeling. Bijvoorbeeld als het gaat om het 
maken van keuzes voor 
deskundigheidsbevordering.  
   
Volgt ontwikkelingen in het vakgebied.  

Ontwikkelt innovatieve en 
creatieve ideeën voor de 
beroepspraktijk op basis van 

Je hebt het lef om, in het belang van  de cliënt (het 
cliëntsysteem) en netwerk, buiten kaders te 
bewegen en dit te motiveren.  
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noodzaak en met oog voor 
haalbaarheid  

Je toont een autonome en ondernemende 
basishouding.  

9.
O

n
d

er
zo

ek
e

n
 e

n
 

in
n

o
ve

re
n

  
Signaleert, denkt na over c.q. 
bespreekt relevante 
ontwikkelingen in de samenleving 
en vertaalt gesignaleerde 
ontwikkelingen naar gevolgen 
voor de beroepspraktijk  

Je weet wat jezelf wel/niet kunt organiseren en 
schakelt collega’s in als dat in het belang is van   de 
cliënt (het cliëntsysteem).  
Je checkt en gebruikt valide, actuele en 
betrouwbare hulpbronnen en tools  

10
. K

ri
ti

sc
h

 e
n

 e
th

is
ch

 r
e

fl
ec

te
re

n
  

Kan (inter-)nationale 
beroepscodes en mensenrechten 
in de praktijk toepassen ten 
behoeve van de realisatie van 
sociale waarden en zingeving van 
mensen  

Afwegingen worden gemaakt vanuit de 
internationale definitie van sociaal werk 
waaronder de universele rechten van de mensen 
en kinderen, de maatschappelijke opdracht van 
sociaal werk en de kernwaarden van het beroep.    

Stelt systeemregels (beleid, 
procedures en regelgeving) ter 
discussie waar deze sociale 
waarden en zingeving 
belemmeren  

Je hebt het lef om in specifieke situaties waarin de 
cliënt (het cliëntsysteem) erbij gediend is, af te 
wijken van organisatiebeleid of professionele 
standaarden. Je kunt dit verantwoorden naar   de 
cliënt (het cliëntsysteem) en het netwerk, naar de 
eigen organisatie, en zo nodig, ook naar de 
tuchtrechter.  

Is kritisch reflecterend en gericht 
op duurzame werking van zijn 
professionele handelen  

Je durft hulp en ondersteuning voor jezelf te 
vragen, erkent je eigen professionele grenzen en 
bespreekt dilemma’s.  
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Bijlage 4          Overzicht toetsing voor de 3 specialisaties 
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Bijlage 5            Toelichting Criteria Praktijkleren en model basishouding 

Studenten SW verwerven kennis, vaardigheden en attitude om een beginnende professional te worden. 

Praktijkleren is altijd gericht op het verwerven van die noodzakelijke competenties. Daarbij is sprake van 

een individueel traject, waarbij één enkele situatie voor de ene student een andere betekenisvolle 

leerervaring kan opleveren dan voor de andere. Om dat maatwerk gestalte te geven, werken studenten 

cyclisch en planmatig: vooraf worden eigen doelen en activiteiten gepland, na afloop worden die 

geëvalueerd en wordt er op gereflecteerd. 

Daarom loopt als rode draad door het praktijkleren van de hele vierjarige opleiding Social Work de 

Criteria Praktijkleren, ook wel ‘de ontwikkelcriteria’ genoemd. De ontwikkelcriteria zijn leidend en 

worden ingezet als een middel voor zowel student, (contact)docent als praktijkbegeleider om: 

• in te schatten waar een student in zijn ontwikkeling staat; 

• hem gericht feedback te kunnen geven; 

• richting te geven aan keuzes voor de verdere professionele ontwikkeling van de professionaliteit 

via praktijkleren. 

In de ontwikkelcriteria zijn de volgende 3 elementen  verwerkt.  

1. De drie taakgebieden van de sociaal werker (Blok,2012). Deze taakgebieden met de daaraan 

gekoppelde kwalificaties zijn beschreven in het opleidingsprofiel SW van AMM en zijn te zien als 

taakgebieden op micro-, meso en macroniveau (zie figuur 6). De drie taakgebieden zijn in de 

criteria Praktijkleren te herkennen in de linker kolom aan de drie kleuren: geel voor microniveau, 

roze voor mesoniveau en oranje voor macroniveau. 

 

Figuur 6: De taakgebieden van de sociaal werker op drie niveaus.  

2. De drie ontwikkelingsniveaus (Miller) waarmee in de opleiding Social Work wordt gewerkt. In de 

Criteria Praktijkleren zijn rollen en taken van de sociaal werker uitgewerkt in indicatoren op niveau 

Knows/ knows how,  niveau  Knows how / Shows how en niveau Shows how / Does. Deze zijn in de 

criteria Praktijkleren te zien in de koptekst van het formulier. In deze kolom wordt beschreven wat 

de student moet laten zien op het betreffende niveau in dat leerjaar. In de ontwikkelingsniveaus 

worden verschillende taakgebieden onderscheiden (zie figuur 7). 
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Figuur 7: Niveau, taakgerichte rol en taakgebied van de sociaal werker 

 

De vier taakgerichte rollen van de sociaal werker op cliëntgericht (micro), organisatiegericht 

(meso) en maatschappelijk (macro) niveau. Dat zijn (volgens Pincus en Minahan (in: Blok, 

2008)*1.: 

•  ondersteuner (op microniveau),  

•  mediator (op micro- en mesoniveau),  

•  organisator (op mesoniveau)  

•  consultant (op meso- en macroniveau).  

 

3. Het model basishouding bestaat uit de grondhouding en situationeel leiderschap (procesrollen) 

 

De grondhouding van de sociaal werker. Gedurende opleiding maakt de student zich de 

grondhouding van de sociaal werker eigen, waarin drie elementen terugkomen (volgens Zwart en 

Middel, (in Blok 2012). Dat zijn:  

a) de legitimering van zijn handelen,  

b) het waarom van de doelen die worden gesteld en  

c) de kerncompetentie waarmee dat kan worden aangetoond (zie figuur 7 ).  

In de rechterkolom van de criteria praktijkleren staat deze als onderliggend aan alle criteria. 

 

 

 

 

 

1.  Blok, W. (2009) Inleiding Social work, Vanuit internationaal perspectief, HB uitgevers. Baarn. 
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Figuur 8: Grondhouding en drie basale vormen van professionaliteit 

 

 

De procesrollen van de sociaal werker. De sociaal werker kan zijn 

grondhouding afstemmen op de behoeften en eisen van een 

specifieke situatie. Het zijn rollen die de sociaal werker op zich 

neemt bij het sturen en begeleiden van veranderingsprocessen 

van cliënten, cliëntsystemen en netwerken op micro, meso en 

macroniveau. Afhankelijk van de situatie, met medeweten van de 

cliënt en passend bij diens mogelijkheden kiest de sociaal werker 

voor een meer of minder sturende/bepalende rol (situationeel 

leiderschap). Hij neemt zo nodig regie om samen te werken in 

het informeel en formeel netwerk. In figuur 9 is dit zichtbaar 

gemaakt (vrij naar Blok, 2012, p. 78).  

 

 

 

 

 

 

       Figuur 9: Procesgerichte rollen/situationeel leiderschap 

 

 

 

2. Blok, W. (2009) Inleiding Social work, Vanuit internationaal perspectief, HB uitgevers. Baarn. 

 

 

Grondhouding (van de:) Legitimatie Doelstelling Kerncompetentie 

Sociaal ondersteuner Geloofwaardigheid Motiveren en 

empoweren 

Begrip en gezag 

Gesprekspartner Beschikbaarheid In dialoog  Vertrouwen en 

veiligheid 

Specialist (op basis van 

profiel en/of 

arbeidscontext) 

Herstel en 

versterking 

Interveniëren Hulp bieden 
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Bijlage 6             Maatwerk trajecten praktijkleren 3de jaar AMM 

In het kader van studeren met een functiebeperking kan in enkele gevallen de noodzaak aanwezig zijn 

om af te wijken van het standaard leertraject zoals omschreven in het ‘Handboek praktijkleren 3de jaar. 

In het handboek worden de te bereiken competenties omschreven en wordt uitgegaan van gemiddeld 

1120 uur praktijkleren in het 3de jaar. 

Bij een maatwerk-traject kan niet worden afgeweken van de in het handboek omschreven competenties 

in de tien criteria praktijkleren. Deze moeten behaald worden. Wel kan gezocht worden naar een traject 

op maat voor de betreffende student. Dit traject kan betrekking hebben op het aantal praktijkuren per 

week en/of op de te verrichten werkzaamheden waarbij b.v. te veel routine-werkzaamheden kunnen 

worden ingekort om meer aandacht voor de competentieontwikkeling te kunnen hebben. 

Het maatwerktraject wordt op advies van de begeleidende TASB-docent samen met de student, de 

praktijkdocent ( of de coördinator praktijkleren 3de jaar ) en de praktijkbegeleider uit de betreffende 

praktijkorganisatie uitgewerkt ( uren en werkzaamheden )  De afspraken worden als bijlage bij het 

stagecontract gevoegd. Deze afspraken dienen uiterlijk bij het startgesprek vastgelegd en ondertekend 

te worden, waarin de contactdocent, de praktijkbegeleider en de student aanwezig zijn. De voorkeur 

verdient het echter de afspraken al voor het startgesprek te maken en vast te leggen. Is op dat moment 

nog niet duidelijk wie de contactdocent van AMM is denkt de coördinator praktijkleren fase 2 - 3de jaar 

mee.  

In het startgesprek wordt naast de uren en de eventueel aangepaste werkinhouden ook het tijdstip 

voor de midden-evaluatie voorlopig vastgelegd. De mogelijkheden voor een eventuele verlenging van 

de periode worden besproken en vastgelegd zodat ook duidelijk wordt of die mogelijkheid (zonodig) 

bestaat. Op deze wijze kan ingeschat en worden verwachtingen geëxpliciteerd en geconcretiseerd ten 

aanzien van te behalen competenties ( zie handboek 3de jaar ) en het moment waarop dit haalbaar en 

realistisch is. 

De ervaring leert dat bij de middenevaluatie in te schatten is of een eventuele verlenging van de 

periode nodig is. Mochten nog niet alle competenties op niveau bereikt kunnen worden, dan worden 

afspraken gemaakt en vastgelegd door de student en de contactdocent. De student schrijft een A4 

waarin hij reflectie en gemaakte afspraken vastlegt en toevoegt aan de middenevaluatie als bijlage. Het 

verslag middenevaluatie wordt door de student geüpload in Blackboard uiterlijk 5 werkdagen voordat 

de middenevaluatie plaats vindt. 

De student legt HIERIN vast aan welke leerdoelen en welke competenties gewerkt gaat worden, wanneer 

en onder welke voorwaarden de student er aan kan werken.  

De contactdocent vermeld gemaakte afspraken in het beoordelingsformulier en plaatst dit in 

blackboard. Er wordt een afspraak gepland voor de eindevaluatie. 

Ilse Marie Hambruch/Anja Tomberg en José Beckmann 

 


