Master Social Work (joint degree) 2022-2023
Uitnodiging intake Deeltijd Master Social Work
Beste aspirant-student,
We zijn verheugd met je voornemen om de masteropleiding Social Work (voltijd of deeltijd) te volgen
aan de Hanzehogeschool Groningen en NHL Stenden Hogeschool.
Intakegesprek
Hierbij nodigen we je uit voor een intakegesprek met een afvaardiging van de Toelatingscommissie.
Voor de datum, tijd en plaats verwijzen we naar de e-mail. Het gesprek zal in totaal ongeveer 30
minuten duren. We bekijken daarin of er een goede match is tussen jou en de opleiding. Het
intakegesprek maakt deel uit van de toelatingsprocedure voor deze masteropleiding. De
toelatingscommissie adviseert de instituutsdirectie die vervolgens conform artikel 7.30b WHW over
de toelating beslist.
In het intakegesprek besteden we aandacht aan de volgende onderwerpen:
- Wie ben je en wat is je motivatie voor de opleiding? Wat zijn jouw verwachtingen en
komen die overeen met de aard en doelstellingen van de opleiding?
- Voldoe je aan de randvoorwaarden voor inschrijving en passen jouw competenties en
mogelijkheden bij de opleiding?
- Je werksituatie, rol en taken, verandervraagstukken die spelen.
Voorbereiding op het intakegesprek
Ter voorbereiding op het intakegesprek vragen we je enkele documenten aan te leveren.
We verzoeken je die uiterlijk twee werkdagen voorafgaand aan het intakegesprek te mailen naar
mastersocialwork@org.hanze.nl.
1.
2.
3.
4.

Motivatiebrief (verplicht)
Curriculum Vitae (verplicht)
Intentieverklaring werkgever
Eventuele voorbereidingsopdracht (afhankelijk van je vooropleiding verplicht)

Ad. 4: De aanvullende voorbereidingsopdracht lever je alleen in
- wanneer je géén afgeronde bachelor in het sociaal domein hebt (verplicht) of
- wanneer je zelf twijfels hebt over je niveau en/of inhoudelijke aansluiting (vrijwillig).
In de bijlage vind je per onderdeel de aanwijzingen en bronmateriaal.
Bijlage ‘Aan te leveren documenten’
Bijlage ‘Intentieverklaring werkgever’
Bijlage ‘Stages of concern’
Bijlage “Instructie Blackboard Collaborate Live sessie’
Mocht je na het lezen van deze mail of bijgaande informatie nog vragen hebben, neem dan gerust
contact met ons op.
Met vriendelijke groet,
Namens het docententeam,
Fiona Zeldenthuis,
Onderwijsbureau Master Social Work (mastersocialwork@org.hanze.nl)

