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Sociaal werker - Niveau 4

Leerweg:

BOL

Niveau:

4

Duur:

3 jaar

Richting:

Gezondheidszorg &amp;
welzijn
Sociaal werk

Crebonummer:

25615

Wereld:

De opleiding in het kort
HET BEROEP
Jij bent hulpvaardig, geduldig, hebt een positief mensbeeld en staat stevig in je schoenen! Als sociaal werker help je
mensen die moeite hebben hun weg in de samenleving te vinden. Mensen van alle leeftijden met verschillende
problemen en achtergronden. Van asielzoekers tot mensen met een beperking, van verslaafden tot vluchtelingen en van
mensen met schulden tot aan gedetineerden en daklozen. Je ondersteunt ze individueel of in groepsverband. Je
probeert problemen te achterhalen en oplossingen te bedenken. Dat doe je samen met de cliënten, maar ook met
vrijwilligers en andere professionals. Je maakt mensen wegwijs in allerlei regelingen, procedures en voorzieningen en/of
organiseert (culturele) activiteiten. De overheid wil dat mensen langer zelfstandig blijven wonen. Als sociaal werker draag
jij hier je steentje aan bij. Het is jouw doel hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid te vergroten.
Wat leer je?
In de opleiding Sociaal werker leer je hoe je mensen zoveel mogelijk kunt laten meedraaien in de maatschappij. Hoe
kom je erachter aan welke sociale ondersteuning iemand behoefte heeft? Hoe zet je mensen in hun eigen kracht? Dit
leer je in de opleiding. Ook leer je een plan van aanpak maken, informatie, voorlichting en advies geven en rapporteren.
Zelfreflectie is een belangrijk onderdeel van de functie en daarom ook van deze opleiding. Daarnaast leer je hoe je kunt
helpen bij juridische en financiële vragen, hoe je mensen met elkaar verbindt en hoe je (culturele) activiteiten opzet.
Super afwisselend!
Vakken
In de opleiding Sociaal werker krijg je onder andere de vakken:
Sociologie: over sociale relaties tussen mensen
Empowerment
Signaleren, observeren, rapporteren
Netwerk versterken
Belangen behartigen & beroepsethiek
Activeren
Ontwikkelingspsychologie
Financiële zelfredzaamheid
Sociaal beleid
Presenteer jezelf/ Drama
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Verder krijg je algemene vakken zoals Nederlands, Rekenen en Loopbaan & Burgerschap. Deze vakken zijn belangrijk
voor je eigen ontwikkeling en het halen van je diploma.
Keuzedelen
Wist jij dat je een stukje van je opleiding zelf mag invullen? Naast de basis- en beroepsspecifieke vakken kies je in het
mbo zelf een aantal vakken: keuzedelen noemen we dat. Je kunt keuzedelen kiezen die aansluiten bij jouw opleiding,
interesses, hobby’s of toekomstdromen.
Voorbeelden zijn:
Ondernemend gedrag
Persoonlijk profileren
Jongerenwerk
Voorbereiding hbo
De keuze is aan jou!
Leeromgeving
Wat wij belangrijk vinden is dat jij je thuis voelt op school! We zijn best groot, maar daar merk je niet veel van. Je zit
namelijk met je opleiding in een eigen gebouw. Heel kleinschalig en met docenten die je kennen.
Leren doen we vooral door te doen; we werken veel samen met bedrijven en organisaties uit de regio. Zo kun je rekenen
op dynamische lessen met soms ook gastlessen van mensen uit het bedrijfsleven of maatschappelijke organisaties. Ook
werk je aan echte studieopdrachten voor opdrachtgevers buiten de school. Op deze manier maken we leren bij het Da
Vinci College leuker en stimuleren wij jou het beste uit jezelf te halen!
Stage
Op school leggen we de basis, maar het echte werk vindt plaats in de praktijk. Daarom loop je stage tijdens je bolopleiding. Dat noemen we ‘beroepspraktijkvorming’ (bpv). Op school helpen we je bij het vinden van een stageplek en
word je goed voorbereid en begeleid.
Stageperiodes
In de opleiding Sociaal Werk loop je stage in leerjaar 2 en 3:
In je eerste jaar ga je je oriënteren op het beroep en de stagemogelijkheden. Je wordt door school begeleid bij
het zoeken van een stageplaats.
Na de zomervakantie start je in leerjaar 2 met stage van 2 dagen per week. Tijdens deze stage doe je ervaring
op in het Sociaal Werk en wordt je door school en door de instelling zelf begeleid.
In je 3e jaar begin je met de een kwalificerende stage. Het liefste bij een een andere organisatie zodat je brede
ervaring op doet, maar je mag ook bij dezelfde organisatie blijven.
begeleiding
Tijdens je opleiding word je begeleid door een studieloopbaanbegeleider (slb’er). Samen spreken jullie regelmatig over
je studievoortgang, beroepsontwikkeling en je persoonlijke ontwikkeling. Jouw slb’er is er ook voor je als je vragen of
problemen hebt. Heb jij extra ondersteuning nodig, bijvoorbeeld vanwege een ziekte, beperking of persoonlijke
problemen? Onze begeleiders helpen je graag!
Iets voor jou?
Jij bent betrokken bij de maatschappij. Je hebt geduld, een open houding en kunt je inleven in anderen. Ook sta je stevig
in je schoenen. Voordat je mensen kunt helpen, moet je hun vertrouwen winnen. Als dat is gelukt, ga jij goed om met
vertrouwelijke informatie. Daarnaast ben je nieuwsgierig, toon je initiatief, ben je een teamplayer én durf je kritisch naar
jezelf te kijken.

Dit zijn je opties na je opleiding
Werken
Met een diploma Sociaal werker op zak kun je aan de slag bij diverse maatschappelijke organisaties. Je kunt
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bijvoorbeeld werken bij:
een gemeente
een welzijnsorganisatie
een woningbouwvereniging
een sportorganisatie
een wijkvereniging
een justitiële inrichting
een centrum voor werk en inkomen
een culturele organisatie.
Ook vind je sociaal werkers in de verslaafdenzorg, vluchtelingenwerk, dagbesteding, arbeidsbemiddeling en jeugd-,
jongeren- en ouderenwerk. Je leest het: mogelijkheden genoeg!
Wil je weten wat jouw kansen zijn op een leuke baan? Op KiesMBO.nl vind je de laatste cijfers.
Studeren
Liever nog even studeren? Na de opleiding kun je ook doorstromen naar het hbo. Hbo-opleidingen die goed aansluiten
zijn: Sociaal pedagogische hulpverlening, Maatschappelijk werk en dienstverlening, Social Work, Culturele en
maatschappelijke vorming, de pabo, Pedagogiek en (Toegepaste) Psychologie. Je kunt natuurlijk ook kiezen voor een
hbo-opleiding in een hele andere richting.

Praktische informatie
Startdatum
Deze opleiding start jaarlijks in september
Beperkt aantal plaatsen
Let op! De opleiding Sociaal werker is een opleiding met beperkte capaciteit. Er zijn maximaal 110 plaatsen beschikbaar.
Dit aantal is vastgesteld op basis van de hoeveelheid beschikbare stageplekken en leerbanen in de regio. Spreek de
opleiding je aan? Wees er dan snel bij! Na aanmelding ontvang je bericht of je in aanmerking komt voor de
intakeactiviteiten. Is er geen plek voor je, dan zoeken we samen naar een passend alternatief.
Toelating
Heb jij…
een diploma vmbo kaderberoepsgericht, gemengde- of theoretisch leerweg;
een diploma mbo niveau 2 of 3;
een overgangsbewijs van 3 naar 4 havo;
of een havodiploma,
dan kun je je aanmelden voor deze opleiding!
Lees hier meer over toelating.
Inenting
Voor jouw eigen veiligheid en de veiligheid van anderen verwachten we van jou dat jij aan het begin van deze opleiding
start met de vaccinatie tegen Hepatitis B. De inenting wordt vanuit school geregeld en vergoed.
Kosten
In deze opleiding maak je de volgende kosten:
Lesgeld
Vanaf je achttiende jaar ben je verplicht om lesgeld te betalen. Dit bedrag wordt in rekening gebracht door DUO.
Meer info over lesgeld
Boekengeld en ander lesmateriaal
Bekijk de kosten
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Laptop
kijk hier voor de specificaties
Studie in cijfers

Volg ons op Facebook!
De naam zegt het al: sociaal werkers zijn sociale wezens. De opleiding heeft dan ook een eigen Facebook-pagina.
Bekijk deze via www.facebook.com/sociaalwerkdavinci.

Gezondheidszorg & welzijn
In de wereld van Gezondheidszorg & welzijn ... werk
je met jonge mensen, oude mensen, zieke mensen,
gehandicapte mensen. Jij helpt ze om zelfstandig en
gezond te leven.

Locaties
Dordrecht Leerpark
Leerparkpromenade 100

ROC Da Vinci College
Algemene telefoonnummer:
Informatie opleidingen:
Bezoekadres:

088 65 72 657
0900 78 90 789
Leerparkpromenade 100
3312 KW Dordrecht
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