
 

 

 

 

 

 

 

Relevante praktijkomgeving Social Work 

Inleiding 

 

Bij de start van de opleiding dien je te beschikken over een relevante praktijkomgeving. Relevant is 

een organisatie in het werkveld van de opleiding die geschikt is om de beroepsproducten 

(eindopdrachten/toetsen) voor de opleiding op hbo-niveau op te stellen. Dit is essentieel omdat je 

beroepsproducten gaat uitvoeren in de beroepspraktijk, ook om het beroep te leren. 

 

Een student kan voor verschillende modulen ook bij verschillende praktijkomgevingen werkzaam zijn. 

In de praktijk blijkt het hebben van een praktijkomgeving van plus minus 20 uur het meest efficiënt te 

werken. Als ondergrens voor het eerste jaar wordt uitgegaan van acht uur per week. Vanaf het tweede 

jaar is het wel belangrijk dat je een relevante werkplek hebt van minimaal 20 uur per week. 

 

Wat is een relevante praktijkomgeving? 

 

a. Een betaalde baan in het werkveld, waarbij leren en werken op hbo-niveau mogelijk is, of  

b. Onbetaald vrijwilligerswerk bij een voor de opleiding relevante organisatie, die de student in de 

gelegenheid stelt om de informatie te verwerven die voor de beroepsproducten nodig is.  

c. De student heeft geen vaste verbinding met een organisatie in de vorm van betaald/onbetaald werk, 

maar heeft toestemming van de organisatie om bij de organisatie een aantal opdrachten uit te voeren.  

d. Binnen de organisatie zijn collega’s met hbo-werk- en denkniveau die te consulteren zijn op 

onderwerpen/thema’s die voor de opleiding relevant zijn.  

 

Waar moet ik aan denken bij een beroepsproduct? 

 

Voor de opleiding Ad Sociaal werk in de Zorg en hbo bachelor Social Work werk je aan verschillende 

beroepsproducten. Om een beeld te krijgen van de beroepsproducten, verwijzen we je naar de studie-

inhoud van de opleiding op de website: 

https://www.saxion.nl/opleidingen/deeltijd/bachelor/social-work/studie-inhoud 

https://www.saxion.nl/opleidingen/deeltijd/associate-degree/ad-sociaal-werk-in-de-zorg/studie-inhoud  

Je treft hier een overzicht van de modules aan die onderdeel uitmaken van de opleiding. Door op een 

module te klikken kom je terecht in onze shop (shop.saxion.nl). Hier vind je onder andere een 

omschrijving van de module en informatie over de beoordeling (beroepsproduct). Door deze informatie 

door te lezen, krijg je een goed beeld van wat je nodig hebt aan informatie in jouw praktijkomgeving.  

 

Tips 

 

De website van onderstaande organisaties kun je bezoeken om te kijken welke mogelijkheden er 

geboden worden voor een leerwerkplek en/of vrijwilligerswerk: 

1. De Twentse Zorgcentra 

2. Iris Zorg 

3. Stichting Welzijn Lochem 

4. Wijkteams Enschede 

5. Wijkracht 

6. Stichting de Beuk 

7. Mediant 

8. Aveleijn 

9. Tactus  

10. Leger des Heils 

https://www.saxion.nl/opleidingen/deeltijd/bachelor/social-work/studie-inhoud
https://www.saxion.nl/opleidingen/deeltijd/associate-degree/ad-sociaal-werk-in-de-zorg/studie-inhoud
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11. MEE 

12. JP van den Bent 

13. Riwis 

14. Figulus Welzijn 

15. Philadelphia 

16. Ambiq 

17. Estinea 

18. Jarabee 

19. Humanitas 

20. Zozijn 

21. Dimence 

22. Lucrato 

23. Trajectum 

24. Konnected 

 

Veel organisaties in de sector Zorg & Welzijn maken gebruik van de website www.zorgselect.nl om hun 

vacatures te publiceren. Op leerbanenmarkt.nl vind je veel vacatures op mbo-niveau (Sociaal Werker). 

Bij deze organisaties kun je informeren naar de mogelijkheden voor een leerwerkplek voor de hbo-

opleiding Social Work. 

 

Aan welke soorten organisaties, werkgevers of instanties kun je denken die mogelijk aansluiten 

bij de deeltijdstudie Social Work?  

 

1. Ambulante begeleiding  

2. Arbodienst  

3. Begeleid wonen  

4. Begeleiding naar en binnen werk  

5. Beschermde woonomgevingen  

6. Buurtteam  

7. Buurt- en clubhuizen  

8. COA (asielzoekerscentra)  

9. Crisisopvang  

10. Dak- en Thuislozen  

11. Forensische zorg  

12. Gesloten en besloten behandelcentra  

13. Gemeente (afd. beleid zorg/welzijn of jeugd, sociaal domein, WMO)  

14. Gevangeniswezen  

15. GGD, gezondheid en preventie  

16. GGZ (Jeugd en volwassenen)  

17. Health Service  

18. Jeugdbescherming  

19. Jeugdzorg  

20. Kinderopvang 

21. Maatschappelijke organisaties   

22. Maatschappelijk werk en dienstverlening  

23. Mensen met een beperking (ook NAH), lichamelijk en cognitief  

24. Mobiliteitsbureau  

25. Multiprobleemgezinnen  



 

 

 

 

 

Pagina 3 / 3 

 

 

 

26. Onderwijs (van basisonderwijs t/m wo en zowel regulier als speciaal onderwijs)  

27. Organisaties die zich met de uitvoering WMO bezighouden  

28. Orthopedagogische instituut  

29. Ouderenzorg  

30. Psychiatrische kliniek  

31. Psychiatrische thuiszorg  

32. Reclassering  

33. Re-integratiebureau  

34. Revalidatie  

35. Schoolbegeleidingsdienst  

36. Sociale werkvoorziening  

37. Trainingsbureau  

38. Uitzendbureau  

39. Verslavingszorg  

40. Verzuimdienst 

41. Vluchtelingenwerk 

42. Zorgboerderij 

 

 

 

 

 


