Veel gestelde vragen
Bekijk hier de veel gestelde vragen over de opleiding Master Social Work vt en dt
Wat is het verschil tussen de voltijd- en de deeltijdvariant?
Voor de verschillen klik hier
Is het een doorstroommaster?
De voltijd Master SW is inderdaad een doorstroommaster. Na afronding van je bachelor in sociale
studies kun je meteen door naar de masteropleiding.
Wat is het verschil tussen de bachelor Social Work en de Master Social Work?
Bij de bachelor ben je erop gericht om zo goed mogelijk cliënten te helpen. Je bent zelf uitvoerder.
Bij de master kijk je vanuit een helikopterview. Je kijkt breder. Wat speelt er in de samenleving? Wat
speelt er in het sociaal domein? Je leert hoe je je positie pakt en hoe je mensen meekrijgt. Daarnaast
verbeter je je eigen professioneel handelen. Je bent niet meer uitvoerder, maar nu moet je je eigen
mening vormen en zaken ter discussie stellen.
Voor welke datum moet ik me aanmelden?
We vragen je om vóór 1 september je inschrijving rond te hebben in Studielink. Je hebt dan ook
aangegeven hoe de betaling verloopt.
Hoe ziet de aanmeldprocedure eruit?
We vinden het fijn dat je voor je intake een voorlichting hebt bezocht. We hebben veel
voorlichtingsmomenten bij beide hogescholen. In zo'n voorlichting krijg je veel informatie en is er tijd
en ruimte voor jouw vragen. Vervolgens vragen je om je aan te melden voor de opleiding in
Studielink. Zie inschrijftips
Na aanmelding ontvang je een uitnodiging voor het intakegesprek. We voeren met elke aspirantstudent een intakegesprek. Doel van het gesprek is om te kijken of er een match is tussen jou en de
opleiding. Het gesprek duurt 45 minuten, van tevoren lever je je motivatiebrief en CV in.
Het hangt van je vooropleiding af of je een voorbereidingsopdracht moet doen voor het
intakegesprek of niet. Heb je een afgeronde vooropleiding in het sociale domein dan hoef je geen
voorbereidingsopdracht te doen. Heb je een andere afgeronde bachelor dan vragen we je om de
voorbereidingsopdracht te maken. De voorbereidingsopdracht geeft je een goed beeld van het soort
opdrachten wat je tijdens de masteropleiding krijgt.
Is een intakegesprek verplicht?
Ja, we voeren met elke aspirant-student een intakegesprek. Zie het als een kennismaking en een
soort check of dit echt de opleiding is die bij je past. We praten over jouw motivatie en kijken of er
een match is tussen jou en de opleiding. Het gesprek duurt maximaal 45 minuten. Je hebt het
gesprek met een docent van de opleiding. Na afloop van het gesprek hoor je meteen of je een
positief advies krijgt om te starten.

Hoe kan ik mij het beste voorbereiden op een intakegesprek?
Je kunt je voorbereiden door voor jezelf op een rij te zetten waarom deze opleiding je aanspreekt.
Waar ben je naar op zoek? Wat wil je leren? Dit doe je natuurlijk ook door je motivatiebrief te
schrijven.
Ben ik toelaatbaar als ik geen achtergrond heb in sociaal domein?
Ja, ook als je niet uit het sociaal domein komt zijn er mogelijkheden om mee te doen aan de master.
We vragen je dan een voorbereidingsopdracht te doen voor het intakegesprek. We geven je ook
boekentips met literatuur om je in te lezen in het sociaal domein.
Wat zijn de toelatingseisen?
Voltijd
We vragen een afgeronde bachelor van sociale studies of aanverwant zoals Sociaal Juridische
Dienstverlening, Pedagogiek, Toegepaste Psychologie en Vaktherapie. Met een afgeronde MWD, SPH
en CMV-bachelor ben je ook van harte welkom. Daarnaast kun je bij ons ook terecht met een
afgeronde bachelor Bestuurskunde, public management en HRM met affiniteit/ervaring in sociaal
werk. Studenten met een andere bachelor sluiten we niet uit. We vragen je dan een aanvullende
opdracht te doen voor het intakegesprek.
Deeltijd
We vragen een afgeronde bachelor in het sociaal domein óf kennis, inzicht en vaardigheden op het
niveau van een bachelordiploma. Daarnaast is een relevante werkplek (betaald of onbetaald) binnen
het sociaal domein een vereiste.
Is praktijkervaring verplicht?
Nee, dat is niet verplicht. Als je de deeltijdmaster gaat doen, is een werkplek in het sociaal domein
wel een harde eis. Je voert de opdrachten namelijk uit op je werk. Dit kan overigens ook vrijwilligerswerk zijn. We vragen je ook om een intentieverklaring van je werkgever in te vullen.
Bij de voltijdvariant zoek je een praktijkplek waar je een jaar lang aan het transitievraagstuk werkt.
Moet ik een werkplek hebben in het sociaal domein?
Als je de deeltijdmaster gaat doen is een werkplek in het sociaal domein inderdaad een vereiste. Je
voert de opdrachten namelijk uit op je werk. Dit kan overigens ook vrijwilligers werk zijn. We vragen
je ook om een intentieverklaring van je werkgever in te vullen.
Moet ik zelf een praktijkplek hebben voor de start?
Nee, als je de voltijdvariant gaat doen hoef je van tevoren geen praktijkplek te hebben. Mocht je wel
een praktijkplek hebben dan is dat mooi, maar je kunt ook gebruik maken van ons netwerk. Het is de
bedoeling dat we voor de zomervakantie nog een 'matching’ organiseren tussen student en
praktijkplek.
Zijn de praktijkplekken betaald?
In de voltijd gaat het om ‘niet bekostigde praktijkplaatsen'. Organisaties kunnen zo aan
gekwalificeerde masterprofessionals komen.
Wat zijn de beroepen/functies na deze master?
Je ontwikkelt je tot een masterprofessional social work. Je kunt senioriteit in je functie opbouwen. Je
kunt vaak meerdere richtingen inslaan binnen je eigen organisatie. Een aantal alumni gaan richting
gemeente, anderen richting onderwijs en weer anderen richting beleid.

Start de opleiding elk jaar?
Ja, we starten elk jaar. We starten altijd in september.
Start de master ook in februari?
Nee, we kennen 1 startmoment per jaar en dat is in september.
Wat is een voorbeeld van een transitievraagstuk?
Een student heeft een project gedaan bij de Gemeente Opsterland. Er is veel eenzaamheid in
Gorredijk. De student heeft een project opgezet, ‘the key-ring network', waarbij mensen de sleutel
van elkaars huis hebben. Elke dag komt er iemand even langs voor een praatje. En zo is de
eenzaamheid afgenomen.
Met welke lectoraten werken jullie samen?
We werken samen met de verwante lectoraten van beide hogescholen. Denk bijvoorbeeld aan het
het lectoraat Sociale Kwaliteit, aan het lectoraat Digitale Innovatie in Zorg en Welzijn, aan het
lectoraat Arbeidsparticipatie en noem maar op.
Kan ik meedoen als ZZP-er?
Jazeker, als ZZP-er kun je dit prima doen.
Wat is de studiebelasting?
Bij de voltijdvariant gaan we uit van een gemiddelde studiebelasting van 40 uur per week. Dit is
uiteraard ook afhankelijk van je eigen studievaardigheden. Van een student verwachten we dat hij/zij
theorie uit de literatuur kan koppelen aan praktijkvoorbeelden. Dat betekent dat je theorie,
vaardigheden en methodieken kunt toepassen op casussen en praktijksituaties. Dit leer je
onderbouwen met een goede (schriftelijke) verantwoording. Je leert hierin steeds zelfstandiger te
handelen en gebruik te maken van je eigen onderzoekende houding.
Bij de deeltijdvariant gaan we uit van een gemiddelde studiebelasting van 20 – 25 uur per week. Dit
is inclusief de collegedag (maandag van 9.00 - 17.00 uur). Dit is uiteraard ook afhankelijk van je eigen
studievaardigheden. Van een student verwachten we dat hij/zij theorie uit de literatuur kan
koppelen aan praktijkvoorbeelden. Dat betekent dat je theorie, vaardigheden en methodieken kunt
toepassen op casussen en praktijksituaties. Dit leer je onderbouwen met een goede (schriftelijke)
verantwoording. Je leert hierin steeds zelfstandiger te handelen en gebruik te maken van je eigen
onderzoekende houding.
Hoe zit het met joint degree?
Onze masteropleiding is een joint degree van NHL Stenden Hogeschool en de Hanzehogeschool
Groningen. Je profiteert van de kennis en kunde van twee hogescholen. Je hebt colleges in
Groningen en in Leeuwarden.
Kan ik hiermee mijn CONO-registratie behalen?
Wij hebben geen registraties aan de opleiding gekoppeld, omdat onze inhoud generiek is voor sociaal
werk en studenten zelf de context en het vraagstuk kiezen waar ze zich verder op ontwikkelen. Ze
zouden wellicht zelf op basis van hun individuele traject een registratie kunnen aanvragen, maar daar
spelen wij geen rol in.

Hoe zit het met ondersteuning bij moeilijke situaties?
Jouw POB-er staat altijd voor je klaar. Hij/zij is jouw persoonlijke begeleider. Daarnaast staan onze
docenten natuurlijk ook altijd voor je klaar. Mocht je tijdens de master vertraging oplopen, dan
bespreek je dit ook met je POB-er en dan zoeken we een passende oplossing. Je staat er niet alleen
voor.
Kan ik via de Master Social Work mijn lesbevoegdheid halen?
Met een master mag je inderdaad op het hbo lesgeven. Wel zal je dan een bevoegdheid moeten
halen om lesbekwaam te worden. Dat wordt meestal door de hbo-instelling gefaciliteerd. Helaas is
het niet zo dat je met een master ook op het MBO mag lesgeven, omdat je daar echt een specifieke
lesbevoegdheid voor nodig hebt.
Is het een bekostigde opleiding?
Ja, de Master Social Work is een bekostigde opleiding. Bij bekostigd onderwijs financiert de overheid
de hogescholen of universiteiten om opleidingen te verzorgen. Dit wordt ook wel regulier onderwijs
genoemd. Als je aan de voorwaarden voldoet, betaal je voor bekostigde opleidingen het wettelijk
vastgestelde collegegeld.
Kan ik hiermee een titel halen?
Ja, na succesvolle afronding van de masteropleiding mag je de titel Master of Social Work (MSW)
voeren.

