
 
 
Verslag 12e bestuursvergadering LOO Social Work 
 
Datum: vrijdag 15 november 2019 van 14.00– 16.15 uur 
Plaats: Vergadercentrum Domstad te Utrecht 
 
Aanwezig: Leonie Le Sage, Ria Jaspers, Adriaan Oosterloo en Hans Sanders (ambtelijk secretaris). 
 
Afwezig wegens ziekte: Ellen Schuurman. 
 
 

1. Opening 
 

2. Verslag van de 11ee bestuursvergadering d.d. 13 september 2019 en het verslag van de 7e ALV d.d. 4 oktober 2019 (reeds in bezit); 
 

3. Conceptbegroting 2020 met contributievoorstel (bijgevoegd); 
 

4. Kascontrolecommissie (procedure en facilitering); 
 

5. Stavaza profiel c.q. cluster werkgroepen; 
 

6. Stavaza profielkeuzes ( zie hieronder); 
 

7. Voorbereiding ALV d.d. 13 december 2019 (Veiligheid en Jeugd)…..zie reeds toegestuurde documentatie van Leonie; 
 

8. Voorbereiding themadag/ALV van 27 maart 2020 (Armoede en schulden); 
 

9. Stavaza website; 
 

10. Rondvraag en sluiting. 
 
  
Voorgesteld wordt om aan de agenda toe te voegen: 

Ø SKJ 
Ø SWP; voorraad blauwe boekjes 
Ø Artikelen Socio 
Ø Diploma supplement 

 

1. Opening 

Adriaan heet iedereen welkom en memoreert dat Ellen Schuurman helaas niet aanwezig is wegens 
ziekte. 
 

2. Verslag van de 11ee bestuursvergadering d.d. 13 september 2019 en het verslag van de 7e 
ALV d.d. 4 oktober 2019 

Zowel naar aanleiding van of redactioneel zijn er voor beide verslagen geen op- en/of aanmerkingen; 
Adriaan dankt Hans hiervoor. 
 
 



3. Conceptbegroting en contributievoorstel 2020 

Naar aanleiding van een aantal begrotingsposten, licht Ria de situatie rond de reserve toe. Omdat het 
LOO SW geen personeel in loondienst heeft en geen onroerend goed, volstaat een reserve groot aan 
een half jaar omzet voor onvoorziene omstandigheden of noodzakelijk nieuw beleid. 
Daarnaast is het goed om wat te sparen (bestemmingsreserve op te bouwen) voor nieuwe 
ontwikkelingen rond de opleidingsprofielen en het mogelijk veranderende opleidingsdocument 
(blauwe boekje). 
 
Ondanks onze bezwaren tegen de betaling nemen we toch een post op voor de tweedaagse van de 
Vereniging Hogescholen. Daarnaast wordt ook een jaarlijks grotere bijeenkomst (werkconferentie) 
structureel in de begroting opgenomen. 
 
Om de kosten te dekken wordt voorgesteld om de contributie voor 2020 te verhogen naar € 1.750, - 
(was € 1.500, -). 
De verklaring is dat het LOO SW een steeds grotere netwerkorganisatie wordt, waardoor er ook steeds 
meer deelnemers zijn bij de bijeenkomsten (incl een verhoging van de lunches) en daarmee de uren 
voor de ambtelijk secretaris ook toenemen. 
 

4. Kascontrolecommissie 

Hans zal tijdens de ALV van 13 december a.s. de vertegenwoordigers (namens de leden) vragen of 
twee personen als lid willen fungeren voor de kascontrollecommissie m.b.t. het boekjaar 2019; neemt 
ca 1 uur per persoon in beslag en men ontvangt een kadobon à € 50,-. 
 

5. Stavaza profiel-/cluster werkgroepen 

W&S: 
Door ziekte van Ellen heeft Hans de 2e bijeenkomst van deze werkgroep voorgezeten; deze groep 
ervaart dat veel competenties in het profiel W&S ook onderdeel uitmaken van de profielen Zorg en 
Jeugd en pleit voor een aanpassing van de structuur in een generiek deel van de opleiding Social Work 
van ca. 2,5 jaar en daarna een specialisatie in uitstroomprofielen Zorg, Jeugd en W&S. 
Bij de ‘vulling’ van het profiel W&S stuit de werkgroep op het punt wat generiek en specifiek is. Het 
voorstel c.q. advies is om een groepje ‘onafhankelijken’ het generieke deel (de basis voor iedereen) 
gedetailleerd te laten beschrijven, zodat de grens tussen het generieke en het specifieke deel oftewel 
wat de basis is voor iedereen en waar het uitstroomprofiel start.  
Adriaan stelt voor om in de ALV een oproep te doen voor een’ multi-geprofileerde’ groep om aan de 
schrijfklus te beginnen. 
 
Zorg: 
Ria geeft aan dat zij onlangs in Zwolle is geweest bij een meeting met hogescholen en 
vertegenwoordigers vanuit de gehandicaptenzorg. De gehandicaptenzorg is zeer breed en vormt 
eigenlijk een paraplu voor veel verschillende/ soorten cliëntgroepen, waarbij het niveau van opleiden 
ook verschillend is. Daar waar het intramurale zorg betreft zal het niveau veelal Mbo en Ad zijn; 
kijken wij naar de gehandicaptenzorg in de thuis- of ambulante situatie betreft het veel meer zorg in de 
leefbaarheid en community en past het veel meer binnen het niveau van de brede bachelor Social 
Work. 
 
Jeugd: 
Leonie geeft aan dat er geen structuur is in de werkgroep Jeugd, maar spreekt wel veel individuele 
leden. Probleem is ook de grote veranderingen in de Jeugdzorg en de veranderingen in de registratie 
(SKJ). 



Voor de komende ALV van 13 december a.s heeft zij een heel gevarieerd programma opgesteld, 
waarin ook veel externe deskundigen met de leden in ‘tafelrondes’ in gesprek gaan. 
 

6. Stavaza profielkeuzes 

Hans geeft aan dat er momenteel ca 65% van de hogescholen hebben gereageerd; hieronder de 
voorlopige resultaten voor profielkeuzes in het collegejaar 2017-2018 en 2018 – 2019  

• Voltijd Zorg:       43% 
• Voltijd Jeugd:      42% 
• Voltijd W&S:      15% 
• ___________________ 
• Deeltijd Zorg:       43% 
• Deeltijd Jeugd:     40% 
• Deeltijd W&S:      17% 

Het voorstel is om de collega’s te blijven aanspreken en minimaal tot N=80% te komen. Tijdens de 
ALV van 13 december a.s. zal gevraagd worden of deze ‘mathematische’ gemiddeldes volstaan of dat 
er analyses gemaakt moeten worden om tot meer ‘gewogen’ gemiddeldes te komen. 
 

7. SKJ; registratie en diploma’s 

Registratie 
 
Leonie geeft aan dat zij er achter is gekomen dat - tegen de verwachtingen in - er een er soepelere 
overgangsregeling SKJ voor afgestudeerden HSAO/HSS zonder profiel Jeugd is gekomen. De reden 
hiervoor zal waarschijnlijk ingegeven zijn door de grote tekorten op de arbeidsmarkt, maar heeft 
gevolgen voor de hogescholen die nascholingsprogramma’s hebben ontwikkeld. 
De herregistratie staat op zich niet ter discussie, maar tot 2023 zijn de regels aangepast c.q. 
vereenvoudigd. 
 
Leonie gaat e.e.a. uitzoeken en contact opnemen met de voorzitter van het SAC; zij hoopt hiermee op 
de ALV van 13 december a.s. klinkklare informatie te geven. 
 
 
Diploma’s/Getuigschriften 
 
Het SKJ heeft problemen met bepaalde hogescholen, omdat ‘de registratie SKJ’ niet op het diploma 
staat vermeld, maar in een supplement is opgenomen; dit in tegenstelling tot de richtlijn vanuit de 
Vereniging Hogescholen dat aangeeft dat de uitstroomprofielen niet op het diploma vermeld worden, 
maar in een supplement. 
 
Ook hier gaat Leonie e.e.a. uitzoeken en contact opnemen met de voorzitter van het SAC, teneinde de 
leden op het ALV van 13 december a.s. goed te informeren. 
 

8. Voorbereiding ALV d.d. 13 december 2019 (Veiligheid en Jeugd) 

Leonie heeft de agenda al goed voorbereid en afspraken gemaakt met externe sprekers. Aanvullend 
wordt aangegeven om toch wat ruimte in te bouwen voor verenigingszaken, zoals begroting en 
contributievoorstel 2020. De uiteindelijke agenda wordt vastgesteld 
 
                                   Thema: Zorg voor Jeugd  
          (actieplan ‘Zorg voor Jeugd’ en samenwerken in het opleiden van sociaal werkers) 



 
v De gebruikelijke verenigingszaken met o.a. de begroting en contributievoorstel 2020, rapportage van de profielwerkgroepen, 

rapportage van de profielkeuzes en website; 
v Actieplan feitenonderzoek in de jeugdbeschermingsketen;  plenaire presentatie van Willemijn Helmich, Projectleider pilots 

Jeugdbescherming en   Actieplan Feitenonderzoek in de Jeugdbeschermingsketen, Actielijn 5 Programma Zorg voor de Jeugd. 
v Tafelgesprekken;  3 Tafelgesprekken over ‘Samenwerken in het opleiden van sociaal werkers voor de jeugdhulp en 

jeugdbescherming’.  Achtergrond: er zijn veel ontwikkelingen in werkveld jeugdhulp en veel signalen van te hoge werkdruk, 
agressie, bureaucratie en veel uitstroom van jong talent. Hoe kunnen we  - nog beter – optrekken met praktijk- en kennispartners 
in het opleiden van sociaal werkers voor dit mooie, maar veeleisende beroep? 

v Plenaire terugkoppeling vanuit de drie tafelgesprekken. 
v Gebruikelijke afsluiting met rondvraag en sluiting. 

 
 

9. Voorbereiding themadag/ALV van 27 maart 2020 (Armoede en schulden) 
 
Het thema voor deze dag is ‘Armoede en schulden’. 
 
Vooralsnog is al contact gezocht met Nadja Jungmann, Lector Schulden & Incasso bij de 
Hogeschool Utrecht; zij heeft inmiddels toegezegd deze datum in haar agenda vrij te houden. 
 
Gedacht wordt aan een themadag van 10.00 tot 16.00 uur en misschien de vraag of de AD SFD een 
bijdrage kan leveren. 
Hans wordt gevraagd een eerste opzet aan te leveren. 
 

10. Stavaza en voortgang website 
 
Hans heeft inmiddels alle kennis overgedragen gekregen en kan zelf van alles op de website plaatsen 
en verwijderen. Op de ALV zal hij een inkijkje geven en vooral iedereen vragen zich te registreren, 
zodat vanaf de ALV van 13 december a.s. alle informatie als agenda’ , verslagen en documenten op 
het beveiligde deel van de site geplaatst gaan worden. 
 
 

11. Rondvraag en sluiting 

• Adriaan: er is contact geweest met Paul Roosenstein van SWP. Het betreft de gebonden 
versie van het opleidingsdocument (‘blauwe boekje’) waarvan er bij Paul nog 1060 
exemplaren in voorraad liggen. Ook al omdat het document digitaal beschikbaar is, stagneert 
de verkoop. 

Paul wil deze voorraad het liefst snel verkopen met een korting van 70%, hetgeen neerkomt op 
een bedrag van 3.180,- Euro. 

De vraag is, waarom het LOO SW deze voorraad zou willen opkopen? Voorgesteld wordt om 
tijdens de ALV van 13 december a.s. de vraag te stellen welke hogeschool/opleiding interesse 
heeft! 

• Ria: is benaderd door Olav Tromp van Socio die wat wil publiceren over een ander type 
professional binnen het Social Work en de brede basis in de opleiding versus de 
gespecialiseerde zorg.                                                                                                   
Afgesproken wordt om eerst een gesprek met Olav aan te gaan om erachter te komen wat zijn 
exacte vraagstelling is. Voorgesteld wordt om allereerst dit af te wachten en vervolgens de 
vraag te stellen of dit rechtstreeks door het bestuur van het LOO SW ingevuld kan/moet 
worden of beter verwezen kan worden naar de opleiding/ hogeschool. 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit Adriaan de vergadering en wenst iedereen een goed weekend. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


