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Sociaal Werker
Wil je écht van betekenis zijn voor anderen, met een verschillende doelgroepen werken, reageren op
uiteenlopende (hulp)vragen en je richten op sociale vraagstukken in een wijk? Lees snel verder over de mboopleiding Sociaal Werk!
Als sociaal werker verbind je mensen. Je bent ondernemend en draagt bij aan de verbetering van een goed
leefklimaat in de wijk. Je hebt een positieve houding en weet hoe je mensen kunt stimuleren. Daarnaast weet je
wat je kunt doen om de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van individuen en doelgroepen te vergroten. De vraag
naar sociaal werk inventariseer je met gemak en je weet hoe je projecten en activiteiten opzet en vorm geeft. Ben
je integer en empathisch? Ga je respectvol met mensen om? Kun je goed omgaan met diversiteit? En heb je een
open houding waardoor je vraagstukken bespreekbaar maakt? Dat heb je nodig als sociaal werker! Je kunt aan
de slag bij onder andere welzijnsorganisaties, buurt- en wijkcentra, gemeenten, woonorganisaties, de
maatschappelijke opvang, de buitenschoolse opvang, in de recreatie, sport en spel, kunst, cultuur en amusement
(waaronder culturele en kunstzinnige festivals), educatie en burgerschapsvorming.

Studiefeiten
WAT LEER JE?
Je leert onder meer:
• de vraag naar sociaal werk te inventariseren en een plan van aanpak te maken
• omgaan met mensen uit diverse culturen
• de cliënt te ondersteunen bij juridische en financiële vragen
• belangen te behartigen
• sociale en communicatieve vaardigheden

• het opzetten van activiteiten en projecten
In de opleiding werk je aan de volgende kerntaken:
• werken aan de aanpak van sociale problematiek.
• werken aan kwaliteit en deskundigheid.
• ondersteunen van (individuele) cliënten bij sociaal maatschappelijke vragen/problemen (profiel
Sociaal Maatschappelijke Dienstverlening).
• ondersteunen van doelgroepen bij maatschappelijke participatie (profiel Sociaal Cultureel
Werker).
Ook krijg je vakken als loopbaan & burgerschap, Nederlands, Engels en rekenen.
In verband met herziening van het kwalificatiedossier kunnen onderdelen wijzigen.

HOELANG DUURT DE OPLEIDING?
De opleiding duurt 3 jaar.

WAT ZIJN DE KOSTEN?
• vanaf 18 jaar: lesgeld
• onderwijsbenodigdheden: € 500,- (exclusief de aanschaf van een laptop)
• vrijwillige bijdragen: zie algemene informatie
• Verklaring Omtrent het Gedrag: ca. € 35,- (kosten worden in sommige gevallen door je stageinstelling vergoed).
* We benoemen de kosten van het eerste jaar, tenzij anders is vermeld. De genoemde kosten zijn
onder voorbehoud, ze kunnen dus nog veranderen.

AANVULLENDE INFORMATIE
Je loopt in het tweede leerjaar drie dagen stage en in het derde leerjaar twee dagen stage.
Om stage te kunnen lopen heb je bij veel instellingen een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag)
nodig. Zonder een VOG kun je geen stage lopen en kun je deze opleiding bij ons niet succesvol
afronden.
Vooropleiding
• vmbo-kb, vmbo-gl of vmbo-tl
• havo 3 (met overgangsbewijs)
• mbo niveau 2
• mbo niveau 3
Vervolgopleiding
• hbo Social Work
• docent Theater en Maatschappij
• leraar Maatschappijleer
• hbo Toegepaste Psychologie

Crebo: 25615

STUDIE IN CIJFERS
Wil je informatie over onder andere de kans op een baan of stage in jouw regio? Of ben je
benieuwd naar het percentage geslaagde studenten van het afgelopen schooljaar? Bekijk ‘Studie
in Cijfers’ voor deze opleiding.



PUNT VAN AANDACHT
Let op! Deze opleiding heeft een beperkt aantal studieplaatsen. Meld je voor deze
opleiding dus tijdig aan. De beschikbare plekken wijzen wij toe op volgorde van
binnenkomst van de aanmelding. Als er vóór 1 april al meer aanmeldingen binnen zijn
dan dat er plaatsen beschikbaar zijn, word je op een wachtlijst geplaatst.



Informatie en vragen
Welzijn Alkmaar
OSBwelzijnalkmaar@horizoncollege.nl
(072) 547 68 94

