Module 2
AD Social Work in de Zorg
Practice makes perfect: Methodische interventies ontwerpen, uitvoeren en verantwoorden.
Deze module gaat over jouw persoonlijke professionele ontwikkeling ten aanzien van je vermogen
om samen met de cliënt (en zijn systeem) methodische interventies te ontwerpen, uit te voeren, te
evalueren en te verantwoorden.
Deze module beschrijft drie leeruitkomsten van elk 10 studiepunten (European Credits).

Waar gaat deze module over?
Deze module gaat over jouw vermogen om de vraag van een cliënt (en zijn systeem) te verhelderen en te
analyseren.
Je maakt een plan onder begeleiding van je opdrachtgever. Je voert de ontworpen interventies uit in
afstemming met de cliënt en zijn systeem. Je rapporteert en evalueert. Je verantwoordt je handelen vanuit
de theorie.
Daarbij maak je onder andere gebruik van de 'Body of Knowledge & Skills' (BoKS) van het beroep van Social
Work. Daarin staan onderwerpen, theorieën, methodieken en vaardigheden voor de beroepspraktijk. Deze
worden tijdens de opleiding getoetst.
Leeruitkomsten

Indicatoren die aangeven dat je
over het vereiste niveau beschikt

Studiepunten

2.1. Hulpverleningsplan maken

2.1.1. Je verwoordt vanuit het contact met en in
samenspraak met de cliënt de (hulp)vraag, krachten
en mogelijkheden.
2.1.2. Je maakt een (hulpverlenings) plan waarin de doelen
en interventies zijn verwoord.
2.1.3. Je verantwoordt en rapporteert volgens de geldende
richtlijnen, methodiek en werkwijze van de
organisatie waar je werkt.
2.1.4. Je brengt het netwerk van de cliënt in kaart m.b.t. de
hulpvraag.
2.1.5. Je beschrijft in het (hulpverlenings) plan relevante
gegevens van de cliëntsituatie, op basis van feiten.
Deze beschreven feiten zijn terug te voeren op
theoretische bronnen.

10 EC

2.2.1. Je voert in afstemming met de cliënt interventies uit
in een overzichtelijke context onder begeleiding.
2.2.2. Je beschrijft het effect van de ontworpen interventies
en reflecteert op je eigen handelen in het
(hulpverlenings)proces.
2.2.3. In de beschrijving toon je aan dat er verschil is tussen
feiten, interpretaties en (eigen) meningen.
2.2.4. Je reflecteert op je eigen levensbeschouwing en
benoemt de consequenties hiervan voor je werk.

10 EC

Je verheldert en analyseert in
samenwerking met een cliënt
en zijn netwerk de (hulp)vraag,
krachten en mogelijkheden. Je
maakt een (hulpverlenings)plan
onder begeleiding. Je
rapporteert en verantwoordt je
handelen vanuit de theorie.

2.2. Interventie uitvoeren
Je voert onder begeleiding de
ontworpen interventies uit in
afstemming met de cliënt en
diens netwerk. En je evalueert
hoe je te werk ging en
reflecteert op het
hulpverleningsproces en jouw
eigen rol daarin.

2.3. Kennis

Hiervoor moet je de volgende toetsen doen:

Je toont aan dat je kennis hebt
van:

2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.

• de psychologische
hoofdstromingen
• creatief agogisch werk
• sociologische bindingen
• methodiek
• pedagogiek
• wetgeving op het gebied van
zorg- en welzijn
• multicultiraliteit

Methodiek en creatief agogisch werk: 2,5 EC
Psychologie en pedagogiek: 2,5 EC
Sociologie en ethiek: 2,5 EC
Recht en Multiculturaliteit: 2,5 EC

10 EC

