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Sociaal werker - Niveau 4
Sta jij positief in het leven en houd je van uitdagingen? Vind je het leuk om met mensen te werken
en heb je respect voor andermans waarden en normen? Kies dan voor de opleiding Sociaal werker.
Wil je meer weten, kijk naar het filmpje over het beroep.
Richting:

Sociaal-pedagogisch werk

Duur:

Leerweg:

bol

Startmoment(en): september

Niveau:

4

Crebonummer:

Lees meer over ons toelatingsbeleid

De opleiding
Tijdens de opleiding Sociaal werker leer je onder
andere hoe je:
uitzoekt welke behoefte mensen hebben aan
sociale ondersteuning;
de eigen kracht van mensen versterkt;
een plan van aanpak maakt;
ondersteunt bij het praktisch functioneren;
informatie, voorlichting en advies geeft;
helpt bij juridische en financiële vragen;
belangen behartigt;
samenwerking bevordert en netwerken
versterkt;
en zorgt voor het opzetten, uitvoeren en
coördineren van (culturele) activiteiten.

Het beroep van de sociaal werker is momenteel erg in
ontwikkeling als gevolg van de wetgeving. Mensen
moeten langer zelfstandig blijven wonen. Jij werkt aan
het welzijn van deze mensen. Daarbij betrek je en
begeleid je vrijwilligers.
Let op: De opleiding Sociaal werker bestond voorheen
uit de opleidingen ‘Sociaal cultureel werker’ en
‘Sociaal-maatschappelijk dienstverlener’. In 2020 zijn
deze opleidingen samengevoegd tot één brede
opleiding, zodat je in verschillende werkvelden en
beroepen aan de slag kunt. In het filmpje hierboven zie
je wat een sociaal cultureel werker doet. Ben jij
benieuwd hoe het beroep van een sociaalmaatschappelijk dienstverlener eruitziet? Bekijk dan
het filmpje hieronder.

25615

diploma havo

Het beroep
Als sociaal werker werk je met groepen van alle
leeftijden, met verschillende culturele achtergronden en
in verschillende leefsituaties. Je helpt mensen die
individueel of in groepsverband ondersteuning nodig
hebben om te kunnen functioneren in de eigen
leefomgeving en te participeren in de maatschappij. Je
ondersteunt mensen bijvoorbeeld bij het aanpakken
van (sociale) problemen in het dagelijks leven, maakt
ze wegwijs in allerlei regelingen, procedures en
voorzieningen én organiseert (culturele) activiteiten. De
sociaal werker staat naast de mensen. Je gaat naar ze
toe of ontvangt ze op locatie.

3 jaar

In de drie jaar durende opleiding zorgen wij ervoor dat
jouw talent tot bloei komt. Samen met werkgevers in de
regio, onze docenten en jouw inzet. Dat doen we in
kleinschalige lesgebouwen, vertrouwd en persoonlijk.
Bij het Da Vinci College heb je een leuke en leerzame
tijd en je versterkt jezelf in de baan die bij je past.
Systeem eisen laptops t.b.v. Opleidingen 2020 ? 2021

De vakken
Toelatingseisen
diploma vmbo kaderberoepsgericht,
gemengde- of theoretische leerweg
diploma mbo niveau 2 & 3
overgangsbewijs van 3 naar 4 havo

In de praktijkvakken leer je de juiste (product)kennis en
vaardigheden en de juiste werkhouding voor het vak.
Vakken die je volgt zijn onder andere: Sociologie,
Kunst en Cultuur, Werkgebiedsanalyse maken,
Programmeren en Coachingsgesprekken voeren.
De algemene vakken zijn: Engels, Nederlands,
Rekenen, Loopbaan en Burgerschap. Deze vakken zijn
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belangrijk voor je ontwikkeling en het halen van je
proeve van bekwaamheid en je diploma.

Vervolgopleiding
Werken
Met een opleiding tot sociaal werker kun je in allerlei
beroepen en omgevingen aan de slag. Sociaal werk is
een verzameling van beroepen en functies in
maatschappelijke organisaties. Sociaal werkers vind je
bijvoorbeeld bij gemeenten, welzijnsorganisaties,
woningbouwverenigingen, sportorganisaties,
wijkorganisaties, justitiële inrichtingen, centra voor werk
en inkomen en culturele organisaties. Daarnaast
werken sociaal werkers in de verslaafdenzorg,
vluchtelingenwerk, dagbesteding, arbeidsbemiddeling
en jeugd-, jongeren- en ouderenwerk.
Doorleren
Als je de opleiding succesvol hebt afgerond, kun je ook
kiezen om door te stromen naar een hbo-opleiding.
Opleidingen die goed aansluiten op de niveau 4
opleiding Sociaal werker zijn bijvoorbeeld Sociaal
pedagogische hulpverlening, Maatschappelijk werk en
dienstverlening, Culturele en maatschappelijke
vorming, Pedagogiek en Psychologie

Kosten
Voor het volgen van een opleiding maak je de
volgende kosten:
1. Het cursusgeld
De hoogte van het cursusgeld vind je via
deze link.
2. De opleidingskosten
Dit zijn kosten voor boeken en ander
lesmateriaal. Via deze link krijg je een goed
overzicht van al deze kosten.
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Sociaal-pedagogisch werk
Welzijn is de sector waarbij je als hulpverlener en
vakspecialist werkzaam bent in de sector zorg en
welzijn. Het gaat hier om zowel heel jonge mensen
(baby's, peuters, kleuters) als ook mensen die
speciale zorg nodig hebben door ziekte of handicap
en ouderen.
De doelgroep is zo heel erg breed, dat als je iets
hebt met zorg en liefde geven aan mensen die dat
zo hard nodig hebben, je hier altijd een mooie
opleiding en baan kunt vinden.
Je bent een mensenmens, je hebt geduld, je kunt
goed luisteren en bovendien ben je zeer deskundig
in jouw hulpverlening.
Het beroep is zwaar maar je krijgt er ook weer heel
veel voor terug.

Kosten
Het lesgeld voor een bol-opleiding bedraagt € 1118,per cursusjaar. De hoogte van het lesgeld wordt
ieder jaar vastgesteld. Vanaf 18 jaar ben je wettelijk
verplicht het bedrag te betalen aan de Dienst
Uitvoering Onderwijs. Naast het lesgeld zijn er ook
nog bijkomende kosten. Dit zijn bijvoorbeeld kosten
voor boeken en ander lesmateriaal.

Locaties
Dordrecht Leerpark
Leerparkpromenade 100

ROC Da Vinci College
Algemene telefoonnummer: 088 65 72 657
Informatie opleidingen:
0900 78 90 789
www.davinci.nl
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