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Wat is een sociaal werker?
Als sociaal werker lever je een belangrijke
bijdrage aan een samenleving waarin
iedereen een plek heeft. Jij ondersteunt
mensen, geeft ze een zetje in de rug zodat ze
weer verder kunnen. Je helpt hen onder
andere bij het versterken van het eigen
netwerk. Je kunt omgaan met diversiteit en
legt verbinding tussen mensen.

Waar kun je gaan werken?
— gemeente
— wijkcentra, jongerencentra
— vluchtelingenwerk
— dak- en thuislozenopvang,
— woningbouwcorporaties,
— buitenschoolse opvang.

 

 

 

 

 

 

 

Informatie
Niveau 4 | BBL

2 jaar

1 lesdag per 2 weken 

Andere weken werk je aan

opdrachten

10-12 uur zelfstudie 

 

Locatie

School voor Zorg en Welzijn

Wandelboslaan 28, TIlburg

Kosten

€1250,- per schooljaar

Meer info?

Studenten Advies Punt

B: 013 539 7010

E: stap013@roctilburg.nl

 

Accountmanager Francé

Vermeer

B: 06-46199517

E: fvermeer@roctilburg.nl



Wat voor type student ben je?
> Je kunt omgaan met diversiteit; je staat open voor iedereen     

> Je kunt reflecteren op je eigen houding en gedrag   

> Je kunt goed omgaan met mensen      

> Je wilt mensen verbinden met elkaar    

> Je wilt het verschil maken voor de ander     

> Je wilt je inzetten voor de maatschappij
 

Hoe ziet de opleiding eruit?
Je volgt de opleiding Sociaal Werker volgens de beroepsbegeleidende
leerweg (BBL). Dit betekent dat je werkt en leert tegelijk. Tijdens de opleiding
word je begeleid door zowel mensen uit je organisatie als vanuit school.
Samen zorgen zij dat je voldoende ondersteuning krijgt.
De rollen van een sociaal werker vormen de basis van de opleiding. Het
uitgangspunt is leren van en met elkaar en je werkplek staat centraal. Dit
noemen wij werkplekleren.

Toelatingseisen
een vmbo-diploma kader, gemengd of theoretisch
een overgangsbewijs van 3 naar 4 havo of vwo
een mbo-diploma niveau 2
of een mbo-diploma niveau 3
of aantoonbaar een gelijk niveau

 

Extra toelatingseisen
Je moet een arbeidscontract hebben binnen sociaal werk van minimaal 20
uur per week.

Aanmelden
Zodra je een arbeidscontract hebt, meldt je werkgever je aan door een mail
te sturen naar:

cvllozorgenwelzijn@onderwijsgroeptilburg.nl.
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