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08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

08:30 - 10:00
Burgerparticipatie en vrijwilligers-
management (online college)

 
 09:00 - 17:30

Sociaal Werk studeren 
betekent ook veel zelf 
doen. Zorgen dat je jouw 
werk op orde hebt, bij 
bent met je opdrachten. 
En je werkt ook in groepen 
- daar neem je jouw rol en 
bijdrages serieus. 
Natuurlijk is er ook tijd 
om leuke dingen te doen 
met jouw medestudenten 
en om zelf met een goed 
initiatief te komen.

11:00 - 13:30
Reflectie

14:30 -  16:30
Project Zorg

10:30 - 13:30
Netwerken

16:30 - 17:30
Individuele gesprekken

14:00 - 16:00
Project Zorg

12:30 - 14:00
Voorbereiden Project Zorg 
met groep

15:00 - 16:30
Voorbereiden Reflectie 
voor morgen

17:00 - 18:30
Kennisborrel 
studievereniging SSW in 
het Grand Café

12:30 - 15:30
Muzische 
vaardigheden
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11:30 - 12:30
Burgerparticipatie en vrijwilligers-
management (fysiek college)
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13:00 - 14:00
Ethiek 
(fysiek college)

4

09:00 - 10:30
Ethiek 
(online college)
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Ma Di Wo Do Vr

7. Muzische vaardigheden
In deze training leer je hoe je op een creatieve 
manier mensen kan helpen. Soms is het lastig 
om ergens woorden aan te geven of erover te 
praten. Muzisch werken kan veel opleveren 
bij verschillende doelgroepen (denk aan 
ontspanning, plezier, verwerken van trauma e.d.). 

6. Reflectie
Voor een hulpverlener is het erg 
belangrijk je eigen handelen en 
houding kritisch te bekijken. In jaar 
1 staan we erbij stil wie jij bent en 
hoe je bent geworden wie je bent. 

4. Ethiek
Tijdens de cursus Ethiek krijg je 
inzicht in de ethische aspecten van 
het werk als sociaal werker. Je leert de 
benodigde basiskennis om een ethische 
reflectie uit te voeren.

5. Burgerparticipatie  
en vrijwilligersmanagement
Dit vak gaat over de 
participatiesamenleving. We gaan 
uitzoeken hoe hulpverleners, 
vrijwilligers, mantelzorgers en  
burgers samenwerken.

3. Individuele gesprekken
Vier keer per jaar heb je een gesprek met jouw 
studiebegeleider om te kijken hoe het gaat met je studie, of 
je tegen dingen aanloopt of evt hulp nodig hebt. Hiernaast 
hebben we ook bijeenkomsten in de studiebegeleidingsgroep 
– dat is een vaste groep van 14 studenten. 

2. Project zorg
In een groep van 7 studenten 
onderzoek jij de mogelijkheden en 
moeilijkheden voor mensen met 
licht verstandelijke beperking of 
psychische problemen. Als afsluiting 
maak je een film als onderdeel van 
een bewustwordingscampagne. 

1. Netwerken
Je volgt dit vak in een 
trainingsgroep van 14 mensen. Je 
gaat met een persoon (die je zelf 
in jouw netwerk hebt gezocht) 
een gesprek voeren over hoe zijn 
netwerk eruit ziet (vitaliteit en 
kwaliteit) op een empowerende 
manier. Zo leer je eerder geleerde 
gespreksvaardigheden toe te passen.

Ingeroosterde lessen

Zelfstudie (naar eigen inzicht)
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