
 
 
 
 
 
 

Leeruitkomsten Hanzehogeschool voltijd jaar 3 en 4 

Jaar 3 
Stage deel 1 De student: 

• legt contact met mensen en hun sociale context, door zich open te stellen voor de eigenheid van mensen, present te 
zijn en actief te luisteren; 

• bevordert sociaal functioneren van mensen en van hun primaire leefomgeving op methodische wijze. De student doet 
dit door middel van dialoog en op basis van gelijkwaardigheid, gericht op zelfregie en participatie en let hierbij op de 
veiligheid van kwetsbaren; 

• bevordert het sociaal functioneren van mensen en hun netwerken op methodische wijze. De student doet dit door 
middel van dialoog en op basis van gelijkwaardigheid, gericht op handelingsvermogen van mensen en hun netwerken 
met oog voor diversiteit; 

• brengt gemeenschapsfactoren die van invloed zijn op het sociaal functioneren in kaart en is hierbij gericht op sociale 
cohesie en inbedding van mensen in de gemeenschap; 

• neemt (gedeelde) verantwoordelijkheid voor casussen en helpt bij het voeren van regie ten aanzien van bijvoorbeeld 
inzet van middelen en andere betrokken professionals. De student werkt hierbij transparant en efficiënt; 

• werkt professioneel samen met professionals uit de eigen en uit andere disciplines en is gericht op het behalen van de 
doelstellingen van mensen en hun netwerken en gemeenschappen; 

• leert van zijn/haar ervaringen door het eigen professioneel handelen te evalueren en erop te reflecteren; 
• toont dat hij/zij actief zijn professionele beroepshouding ontwikkelt. 

Stage deel 2 De student: 
• initieert en behoudt contact via verschillende kanalen, sluit aan bij mensen en hun sociale contexten en signaleert; 
• bevordert sociaal functioneren van mensen en van hun primaire leefomgeving op methodische wijze. De student doet 

dit door middel van dialoog en op basis van gelijkwaardigheid, gericht op zelfregie en participatie en schat hierbij de 
veiligheid van kwetsbaren in; 

• bevordert het sociaal functioneren van mensen en hun netwerken op methodische wijze. De student doet dit door 
middel van dialoog en op basis van gelijkwaardigheid, gericht op het handelingsvermogen van mensen en hun 
netwerken, met oog voor diversiteit; 

• bevordert sociaal functioneren van mensen en hun gemeenschappen op methodische wijze, gericht op versterking 
van sociale cohesie en inbedding en de ontwikkeling van collectieve interventies; 



• neemt verantwoordelijkheid voor casussen en voert regie ten aanzien van bijvoorbeeld inzet van middelen en andere 
betrokken professionals. De student werkt hierbij transparant, resultaatgericht en efficiënt; 

• werkt professioneel samen met professionals uit de eigen en uit andere disciplines en is gericht op het behalen van de 
doelstellingen van mensen en hun netwerken en gemeenschappen; 

• leert van zijn ervaringen door het eigen professioneel handelen te evalueren en erop te reflecteren en toont hierin 
zelfsturing; 

• maakt ethische afwegingen met gebruik making van normatieve theorieën, (inter-)nationale beroepscodes en van hun 
discretionaire ruimte. De student brengt de ethische overwegingen over het voetlicht bij de verschillende 
betrokkenen. 

Professioneel 
Communiceren en 
Onderzoek (PCO) 

De student: 
• brengt het programma van eisen waaraan de interventie moet voldoen volgens de gebruikers (medewerkers, 

management, burgers, cliënten) op systematische wijze in kaart; 
• inventariseert op systematische wijze kennis vanuit praktijk/werkveld en literatuur over interventies en past deze toe 

op het eigen vraagstuk; 
• verantwoordt en evalueert zijn/haar werkwijze in de verschillende fases van het onderzoeksproces vanuit het 

oogpunt van navolgbaarheid, zorgvuldigheid en bruikbaarheid; 
• verantwoordt en evalueert de keuze voor een interventie voor het eigen vraagstuk, op basis van de inventarisatie van 

kennis vanuit praktijk/werkveld en literatuur; 
• presenteert het interventieplan schriftelijk en op adequate professionele wijze. 

Supervisie De leeruitkomsten per professionele rol zijn: 
De lerende professional: De supervisant creëert een reflectieve leeromgeving (supervisie-stage-maatschappelijke 
omgeving) door het ontwerpen van reflectieve vragen met als doel het zelfstandig vormgeven van het persoonlijk 
professioneel leerproces. 
 
De onderzoekende professional: De supervisant analyseert het eigen professionele gedrag in de concrete werksituatie aan 
de hand van de integratiedriehoeken met behulp van verschillende perspectieven & bronnen en de eigen relatie tot 
micro-, meso- en macroniveau. 
 
De normatieve professional: De supervisant waardeert en hanteert beroeps- en ethische dilemma’s binnen de concrete 
werkcontext aan de hand van eigen normatieve kader in relatie tot de beroepscode, beroepsprofiel, organisatie missie, 
visie & doelen en technische instrumentele professionaliteit (protocollen, procedures, wet & regelgeving en ICT). 
 



De ondernemende professional: De supervisant durft ‘out of the box’ creatief en innovatief handelen te initiëren op basis 
van professioneel verantwoorde keuzes. 
 
Binnen supervisie zal de ontwikkeling van deze rollen apart en in samenhang centraal staan. Aan de hand van reflectieve 
vragen ga je binnen supervisie op deze rollen reflecteren. 

Jaar 4 
Eindopdracht jaar 4 Moreel beraad (in de context van het profiel) 

De student herkent situaties waarin beroepswaarden in het geding (dreigen te) komen, initieert en begeleidt een moreel 
beraad naar aanleiding van een specifieke situatie, weegt eventuele hieruit voortkomende morele dilemma’s en 
verantwoordt op basis hiervan de eigen beslissing ten overstaan van relevante betrokkenen. 
 
Advies (in de context van het profiel) 
• De student stelt, in samenwerking met een medestudent, een onderbouwd, gewogen en op de beroepspraktijk 

afgestemd advies op ter verbetering van het professioneel handelen bij het bevorderen van het sociaal functioneren 
van mensen in/en hun gemeenschappen, waarmee versterking van rechtvaardigheid, rechtsgelijkheid, 
kansengelijkheid, sociale veiligheid, sociale duurzaamheid, sociale innovatie en/of bevordering sociaal beleid worden 
beoogd. 

• De student, in samenwerking met een medestudent, inventariseert en geeft mogelijkheden voor het bevorderen van 
interdisciplinaire en interprofessionele samenwerking binnen of tussen verschillende (professionele) netwerken met 
als doel duurzame inbedding en doorwerking van het advies. 

• De student agendeert, in samenwerking met een medestudent, relevante sociale kwesties (gerelateerd aan 
rechtvaardigheid, rechtsgelijkheid, kansengelijkheid, sociale veiligheid, sociale duurzaamheid, sociale innovatie en/of 
bevorderen van sociaal beleid) en geeft aanbevelingen voor mogelijke opdrachtverwerving voor betrokken (netwerk-) 
organisaties. 

• De student levert, in samenwerking met een medestudent, een bijdrage aan innovatie van de beroepspraktijk door 
vanuit een onderzoekende houding praktijkgericht onderzoek uit te voeren, daarbij relevante (nationale en 
internationale) wetenschappelijke inzichten en praktijkkennis te gebruiken en door combinatie van beiden te komen 



tot een antwoord op een praktijkvraagstuk in een specifieke context. 
 

Individueel CGI Professionele Ontwikkeling (in de context van het profiel): 
• De student positioneert en profileert zich als sociaal werker door middel van zijn verantwoording en evaluatie van de 

totstandkoming van en de bijdrage van het ontworpen advies aan het verbeteren van het professioneel handelen bij 
het bevorderen van het sociaal functioneren van mensen in/en hun gemeenschappen en hierdoor de versterking van 
rechtvaardigheid, rechtsgelijkheid, kansengelijkheid, sociale veiligheid, sociale duurzaamheid, sociale innovatie en/of 
bevordering sociaal beleid. 

• De student positioneert en profileert zich als sociaal werker door middel van zijn evaluatie van zijn professionele 
samenwerking met relevante betrokkenen en verantwoording van de bijdrage van deze samenwerking aan het 
behalen van de doelstellingen van het advies. 

• De student positioneert en profileert zich als sociaal werker door middel van zijn evaluatie hoe hij actief en 
ondernemend heeft geopereerd en zijn verantwoording hoe dit heeft bijgedragen aan enerzijds het tot stand komen 
van het advies en anderzijds de positionering en profilering van sociaal werk. 

• De student positioneert en profileert zich als sociaal werker door middel van zijn reflectie op zijn eigen en het 
gezamenlijke handelen gedurende het project, het bevragen en aanpassen hiervan in relatie tot de doelstelling van 
het project, beroepswaarden en de eigen professionele identiteit en (leer)ontwikkeling. 

• De student positioneert en profileert zich als sociaal werker door middel van zijn evaluatie van het eigen 
onderzoekend vermogen (onderzoekende houding, toepassen van kennis en doen van onderzoek). 

 


