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HEB JIJ HET LEF OM JE GRENZEN TE 
VERKENNEN? GA JIJ STRAKS AAN DE 
SLAG IN NEDERLAND OF DUITSLAND? 
ALS SOCIAAL WERKER BEN JE BREED 
INZETBAAR. LEER HOE JE HET 
VERSCHIL KUNT MAKEN VOOR 
MENSEN MET COMPLEXE 
PROBLEMEN.

HAN.NL/SOCIALWORKEUREGIO



INHOUD OPLEIDING
Bij Social Work Euregio kom je in een klas te zitten met 
Nederlandse en Duitse studenten. Je ervaart in de groep hoe het 
is wanneer je een andere taal spreekt en andere gewoontes en 
verwachtingen hebt. Je ontdekt verschillen en ziet dat er in het 
ene land anders met problemen wordt omgegaan dan in het 
andere. Je leert hoe de zorgstelsels overeenkomen en verschillen.

Door iedere dag met die verschillen om te gaan, ervaar je hoe 
lastig en boeiend dat kan zijn. Je ervaart wat het is om je eigen 
grenzen te verleggen en uit je comfortzone te stappen. Zo word je 
een solide sociaal werker die mensen steunt, hoe verschillend ze 
ook zijn.
 
Je wordt opgeleid tot een euregionaal sociaal werker die grens- 
overstijgend kan samenwerken met collega’s uit het buurland. 
Vanaf jaar 3 kies je voor een specialisatie en werk je vanuit jouw 
profiel met studenten van andere specialisaties samen.

EERSTE JAAR
In dit oriënterende jaar duik je in de wereld van social work. Je 
maakt kennis met diverse doelgroepen en theorieën. Je volgt 2 
modules: 'Het individu' en 'De gemeenschap'. Ook leer je 
al meteen hoe het er in de praktijk aan toe gaat. Niet alleen in 
Nederland, maar ook in Duitsland. Je leert 2 dagen in de praktijk 
en volgt 2 dagen les.

TWEEDE JAAR
In het 2e jaar werk je verder aan je brede basis. Je volgt 2 
modules: ‘Empowerment’ en 'Mensen en grenzen'’. Je werkt aan 
opdrachten in de praktijk en op school.

DERDE JAAR EN VIERDE JAAR
PROFIEL, MINOR EN AFSTUDEREN
In het 3e en 4e jaar specialiseer je je onder andere in een profiel. 
Je kiest uit:
,Welzijn & Samenleving
, Jeugd
, Zorg

Je volgt een module profieloriëntatie, daarna een 
afstudeermodule gericht op praktijkuitvoering en een 
afstudeermodule gericht op praktijkverbetering met behulp van 
onderzoek. Met deze afstudeermodules laat je zien dat je klaar 
bent voor de praktijk.

Binnen de opleiding krijg je de kans om een semester te 
besteden aan een onderwerp dat jou het meest interesseert: 
een minor. Je krijgt de kans als Euregio-student om een minor te 
kiezen waarmee je kennis opdoet om in Nederland en 
Duitsland te werken, zoals: ‘Adventure als ervaring in Social Work’, 
 ‘Sociaal Werk binnen de Euregio - ondernemend en 
grensverleggend’ en 'Mensen met beperking en inclusie’.

DOORSTUDEREN
Nog niet uitgeleerd? Zowel binnen als buiten de HAN kun je 
natuurlijk doorstuderen. Kies voor een post-hbo opleiding of een 
master:

,Master Social Work
,Master Pedagogiek
, Kopopleiding Leraar Pedagogiek (lerarenopleiding in 1 jaar)

JOUW TOEKOMST_
Jij weet als euregionaal sociaal werker wat het 

betekent om ‘anders’ te zijn. Je schrikt niet van 

verschillen, maar werkt met mensen aan het 

verwezenlijken van hun eigen dromen: jongeren, 

mensen met een (verstandelijke) beperking, buurt- 

bewoners, vluchtelingen, ouderen, noem maar op.

 

Je analyseert problemen uit de samenleving op 

basis van wetenschappelijke kennis. Je hebt 

creatieve en praktische vaardigheden waarmee 

mensen kunnen ontdekken hoe zij zelf de regie over 

hun leven kunnen nemen. Je weet hoe je hen kunt 

aanmoedigen hun grenzen te verleggen en nieuwe 

kansen te benutten. Jij helpt mensen écht verder.

BEROEPEN
, Sociaal werker met een eigen bedrijf
, Medewerker sociaal wijkteam
, Sociaal-cultureel werker
, GGZ-agoog
, Jeugdzorgwerker
, Jongerenwerker
, Groepsleider in de jeugdzorg of in de gehandicaptenzorg
, Reclasseringswerker

HERKEN JE JEZELF HIERIN?
, Ben je nieuwsgierig naar hoe mensen samenleven?
, Heb je lef?
, Ga je problemen niet uit de weg?
, Ben je bereid om meteen de praktijk in te duiken 

(2 dagen stage en 2 dagen op school per week)?
, Werk je graag samen met andere professionals?
, Maak je makkelijk contact?
, Durf je op onbekenden af te stappen?
, Wil je samen met Nederlandse en Duitse studenten in 

een 'international classroom' zitten?
, Zie jij jezelf in Nederland én Duitsland werken?
, Zoek jij de euregionale samenwerking op?
, Ben je bereid om naar jezelf te kijken?

Heb je de meeste vragen met 'ja' beantwoord, dan past deze 
opleiding waarschijnlijk bij jou.
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9.00 Themadeel Creatieve 
vaardigheden

Praktijk Praktijk

9.45

10.30

10.45 Themadeel

11.30 

12.15 Corridor Corridor

13.00

13.45 Kennislijn Vaardigheden

14.30

15.15

15.30

16.15 Zelfstudie

17.00

Corridor =     Deze uren vul je zelf in. Denk bijvoorbeeld aan lezingen en work
shops volgen, werken aan je creatieve vakken in de ateliers, groeps
opdrachten uitwerken, zelfstudie of studieloopbaanbegeleiding. 

Creatieve vaardigheden =  Je volgt het 1e jaar 5 keer een creatief vak. 
Er zijn 10 creatieve vakken. Denk aan: Sport & Spel, Taal & Verhaal, 
Muziek en Sociale Technologie.

WAAROM BIJ DE HAN?
Het beste van 2 werelden
Nederland en Duitsland verschillen op de manier waarop Social 
Work is georganiseerd. Deze manieren hebben allebei hun voor- 
en nadelen. Je leert vanuit verschillende perspectieven te denken 
en het beste uit 2 systemen te halen. Bij Social Work Euregio 
werken wij met docententeams, waarbij een Duitstalige én een 
Nederlandstalige docent samenwerken, die ervaring hebben met 
beide zorgstelsels. Doordat je na je opleiding ook kennis hebt van 
het Duitse zorgstelsel, kun je over de grens solliciteren.

Veel praktijk
Vanaf jaar 1 loop je 2 dagen stage. Je kiest voor een stageplek in 
Nederland óf in Duitsland! De HAN werkt samen met meer dan 
200 organisaties in zowel Duitsland als Nederland.

Vertrouwde omgeving
Je komt terecht in een fijne leeromgeving waar je als persoon 
wordt gezien en gehoord.

Creatief denken en doen
De HAN daagt je uit creatief te denken en te handelen, uit je 
comfortzone te komen en te experimenteren. Je leert met mensen 
in contact te komen door nieuwe media, spel, sport en kunst. Je 
hoeft niet te uit te blinken in de creatieve vakken. Je leert juist hoe 
je creativiteit inzet als middel.

BUITENLAND
Als student Social Work Euregio krijg je de kans om ervaring op te 
doen in de praktijk van het buurland (Nederland of Duitsland). 
Daarnaast kun je een onderdeel van je opleiding internationaal 
volgen. Er zijn bijvoorbeeld samenwerkingen met Zwitserland, 
Zuid-Afrika of Zuid-Amerika. Zo word jij een internationale 
professional! Kijk op han.nl/studereninhetbuitenland

VERWANTE OPLEIDINGEN
, Social Work
, International Social Work (Engelstalig)
, Toegepaste Psychologie
, Pedagogiek

TOELATINGSEISEN
, Voor Nederlandse scholieren

Je bent toelaatbaar met een havo- of vwo-diploma. Alle 
profielen geven toegang tot Social Work Euregio. Met een 
mbo-diploma, niveau 4 kun je je ook aanmelden. 

Vanaf het 2e semester in het 2e jaar stelt de opleiding een eis 
aan Nederlandstalige studenten. Je moet dan kunnen luisteren, 
lezen en spreken op B2-niveau Duits.

 
, Voor Duitse scholieren

Je bent toelaatbaar met een 'Abitur', 'Fachhochschulreife' of 
'Abschluss als staatlich anerkannter Erzieher'. 

Voordat je met deze studie begint, verwachten we van Duitse 
studenten B2-niveau Nederlands op de onderdelen luisteren, 
spreken en lezen. Je kunt hier voor ook een toelatingstoets 
doen of een zomercursus volgen. 

VOORBEELDROOSTER EERSTE JAAR

* Door de coronacrisis ziet ons onderwijs er nu net even anders uit. In deze 
factsheet laten we je zien hoe de opleiding normaal gesproken is 
opgebouwd.

http://www.han.nl/studereninhetbuitenland


KENNISMAKEN
Wil je meer weten en de sfeer proeven? Kom naar onze Open Dag 
en vraag studenten en docenten het hemd van het lijf.  Wil je zelf 
ervaren hoe het is om de opleiding Social Work Euregio te volgen? 
Dat kan! Meld je aan voor een Proefstudeerdag. Meer info: 
han.nl/socialworkeuregio.

Blijf je twijfelen of heb je nog vragen? Meld je dan snel aan voor 
een studiekeuzegesprek. Of kijk bij han.nl/studiekeuze of neem 
contact met ons op via han.nl/contact. We helpen je graag verder.

AANMELDEN UITERLIJK OP 1 MEI
Om nog 1 keer te checken of je echt goed zit met je studiekeuze, 
doe je na je aanmelding voor deze opleiding verplicht mee aan de 
studiekeuzecheck. Het is geenselectie.De studiekeuzecheck bestaat 
uit 1 of meer online vragenlijsten en een afspraak bij de HAN. 
Daarna krijg je een studiekeuzeadvies.Start je in september, meld je 
dan uiterlijk op 1 mei aan via Studielink.nl. Je bepaalt dan zelf of je 
je definitief wilt inschrijven, welk studiekeuzeadvies je ook hebt 
gekregen. Uiteraard moet je wel aan de toelastingseisen voldoen. 
Meer info: Han.nl/socialworkeuregio> praktische info.

BĲZONDERE OMSTANDIGHEDEN? MELD HET!
Voor de 1 is studeren een grotere uitdaging dan voor de ander. 
Omdat je studeert met een beperking of chronische ziekte 
bijvoorbeeld. Of omdat je je opleiding combineert met topsport of 
een eigen onderneming. Geen probleem, wij geven jou de ruimte 
en tijd om toch zo comfortabel mogelijk te studeren. Samen kijken 
we wat jij nodig hebt om je studie te laten slagen! Wij denken 
graag met je mee, maar dan moeten we wel weten wat er speelt. 
Laat ons dat dus zo snel mogelijk weten. Kijk voor meer info op: 
han.nl/bijzondereomstandigheden.

Leslocatie
Nijmegen

Studievorm
Voltijd

Startmoment
September

Studiebelasting  1e jaar
per week

, Contacturen 16 uur
, Zelfstudie 8 uur
, Praktijk 16 uur

Kosten
,Wettelijk collegegeld, kijk op han.nl/collegegeld
, Overige kosten 1e jaar: circa € 500,- 

voor studieboeken

Titel
Bachelor of Social Work

Beoordelingssysteem
In het 1e studiejaar kun je 60 studiepunten 
behalen. Haal je minder dan 45 studiepunten, dan
krijg je in principe een bindend negatief studie 
advies.

Meer vergelijken?
han.nl/studieincijfers
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IN HET KORT

Klasgrootte
20-40 studenten

Taal
Voertaal is Nederlands. 
Ondersteuning is 
mogelijk in het Duits.

OPEN DAG NIJMEGEN
Za. 13 & 14 november 2021
Za. 15 januari 2022
Za. 2 april 2022*

Voor de Open Dagen meld je je aan op han.nl/opendag.
*Datum april onder voorbehoud.

HAN CAMPUS NIJMEGEN
Kapittelweg 33
6525 EN Nijmegen

MEER VRAGEN
ASK HAN
(studievoorlichting)
(024) 353 05 00 
(ook WhatsApp)
ask@han.nl

SOCIAL
groups/hansocialwork
hansocialwork
@HANnl
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https://www.han.nl/opleidingen/hbo/social-work-euregio/voltijd/maak-kennis/
https://www.han.nl/studeren/voltijd/studiekeuze/
https://www.han.nl/contact/
https://www.studielink.nl/
https://www.han.nl/opleidingen/hbo/pedagogiek/voltijd/praktische-info/#aanmelden-in-6-stappen
han.nl/bijzondereomstandigheden
https://www.studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers/25KB/34116
https://www.han.nl/evenementen/2021/11/open-dag/nijmegen/

