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Praktijkeisen opleiding MWD deeltijd/duaal 

  
1. Aan studenten die de opleiding in deeltijd volgen, worden wel eisen gesteld omtrent het verrichten van 

werkzaamheden tijdens het volgen van de opleiding.  

  

2. De eisen als bedoeld in het eerste lid zijn:    

De student dient:   

a. door de praktijkinstelling erkend te zijn als maatschappelijk werker in opleiding;  

b. te participeren in een praktijkinstelling die in het eerste studiejaar van de reguliere 
deeltijdopleiding minimaal welzijnsbrede activiteiten aanbiedt; vanaf het 2e studiejaar gelden voor 
deze participatie ook de inhoudelijke artikelen (c, d, f en g);  

c. tijdens de werkzaamheden systematische en procesmatige hulpverlening gericht op tevoren - bij 
voorkeur in samenspraak met de cliënt (of het cliëntsysteem) - geformuleerde doelen te 
verrichten;  

d. in de werkzaamheden vanuit het door de BPSW vastgestelde Beroepsprofiel van het 
maatschappelijk werk te handelen, zodat de student kan groeien naar het niveau van een 
startbekwame maatschappelijk werker;  

e. minimaal gemiddeld 16,7 uur per week te werken in het eerste studiejaar, waarvan minstens 10 
rechtstreeks contact met cliënten en cliëntsystemen te hebben; in  het tweede, derde jaar dient 
de student 20 uur per week praktijkervaring op te doen.   
Voor het vierde jaar geldt geen eis t.a.v. praktijkuren. Wel adviseren wij tussen de 4 en 8 uur 
praktijk ervaring op te doen m.b.t. de scriptie. 

f. bij een 16,7 of 20-urige werkweek gedurende 42 weken per studiejaar werkzaam te zijn in de 
praktijk. Is de student gedurende meer dan 20 uur per week werkzaam in de praktijk, dan kan hij 
volstaan met minder werkweken om het vereiste aantal studiepunten te behalen. Het minimum 
aantal werkweken per studiejaar is vastgesteld op 38;  

g. praktijkbegeleiding te krijgen in de hoofdfase door  een gekwalificeerde hogere sociaal 
agogische professional of een professional opgeleid in een der sociale wetenschappen, 
werkzaam in de instelling. Bij voorkeur een begeleider met minimaal twee jaar werkervaring in 
het maatschappelijk werk of sociaal werk. De eerste drie maanden vindt de begeleiding wekelijks 
plaats, daarna minstens tweewekelijks. De praktijkbegeleider doet de begeleiding vanuit het 
perspectief van het maatschappelijk werk; ontbreekt een gekwalificeerde professional binnen de 
instelling, dan kan de praktijkbegeleiding structureel worden uitbesteed aan een gekwalificeerde 
professional van een andere instelling, mits schriftelijke afspraken daarover zijn gemaakt;  

h. te werken in teamverband waarin regelmatig werkoverleg, en bij voorkeur ook werkbegeleiding, 
plaatsvindt (overleg van gekwalificeerde beroepskrachten) éénmansposten zijn nadrukkelijk 
uitgesloten;  

i. deel te nemen aan een aantal beleidsvoorbereidende en besluitvormende activiteiten;  

j. te werken in een praktijkinstelling waarin de praktijkbegeleider bekend is  met de praktijkgids 
MWD deeltijd. De student is verantwoordelijk voor het in bezit komen van de praktijkgids;  

k. te werken in een instelling die het volgen van de opleiding fiatteert en daaraan medewerking 
verleent;  

l. een door de instelling en student getekende praktijkovereenkomst in te leveren voor   
1 oktober van het lopende studiejaar.   

m. de te verrichten werkzaamheden worden aangemerkt als onderwijseenheden: praktijkleren  (BPV 
1); praktijkleren (BPV 2); praktijkleren (BPV 3); praktijkleren (BPV 4);   

n. de studielast van de perioden in de beroepspraktijk bedraagt 25 studiepunten in het eerste 
studiejaar; 30 studiepunten in het tweede studiejaar; 30 studiepunten in het derde studiejaar en 
30 studiepunten in het vierde studiejaar (inclusief de minor);  

o. onderwijseenheden die in de beroepspraktijk worden uitgevoerd, worden afgesloten met een 
tentamen.  
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3. Indien een student minder dan driekwart van de opleiding met succes heeft voltooid en gedurende de 
loop van de opleiding niet meer aan de in het tweede lid bedoelde eisen voldoet, dan blijft de student 
gerechtigd de opleiding in deeltijd te volgen indien binnen zes maanden na het beëindigen van de 
vereiste werkzaamheden met vergelijkbare werkzaamheden wordt aangevangen.  

4. Indien een student driekwart of meer van de opleiding met succes heeft voltooid en gedurende de loop 
van de opleiding niet meer aan de in het tweede lid bedoelde eisen voldoet, dan kan de 
examencommissie van de student eisen dat na het beëindigen van de vereiste werkzaamheden direct 
met vergelijkbare werkzaamheden wordt aangevangen.   

5. De student die niet (meer) voldoet aan het bepaalde in het derde en vierde lid, voldoet niet (meer) aan de 
voorwaarden om aan het in deeltijd aangeboden onderwijs in de opleiding deel te nemen. Dit betekent dat 
de examencommissie kan besluiten de student de toegang tot dit onderwijs te ontzeggen. Over een 
besluit als bedoeld in de vorige volzin wordt de student schriftelijk geïnformeerd.   

6. De examencommissie is bevoegd de student elk jaar te verzoeken bewijsstukken te overleggen waaruit 
blijkt dat aan het bepaalde in het tweede lid wordt voldaan. De student is verplicht de gevraagde 
informatie te verstrekken.    

 
Toelating duaal onderwijs   
 
1. De beroepsuitoefening van een duale opleiding vindt plaats op basis van een overeenkomst, namens 

de instelling gesloten door de opleiding, de student en het bedrijf of de organisatie waar het beroep in 
de praktijk wordt uitgeoefend.  

 

2. De overeenkomst als bedoeld in het eerste lid omvat ten minste bepalingen over:  

 

a. de duur van de overeenkomst en de tijdsduur van de periode of perioden van de beroepsuitoefening. 
De tijdsduur van de perioden van de beroepsuitoefening omvat maximaal een studielast van 80 
studiepunten;  

b. de begeleiding van de student;  

c. het deel van de kwaliteiten op het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden dat een student bij 
beëindiging van de opleiding moet hebben verworven en dat tijdens de beroepsuitoefening8 dient te 
worden gerealiseerd, alsmede de beoordeling daarvan, en;  

d. de gevallen waarin en de wijze waarop de overeenkomst voortijdig kan worden ontbonden.   

3. Degene die tot een duale opleiding wenst te worden toegelaten, dient op het moment van toelating te 
beschikken over een overeenkomst als bedoeld in het tweede lid. Wordt niet voldaan aan de eis als 
bedoeld in de vorige volzin, dan wordt betrokkene geacht niet te voldoen aan de voorwaarden om aan 
de duale opleiding deel te nemen. Dit betekent dat de examencommissie alsdan kan besluiten de 
student de toegang tot de duale opleiding te ontzeggen. Over een besluit als bedoeld in de vorige 
volzin wordt de student schriftelijk geïnformeerd.  

 

4. Wordt een overeenkomst als bedoeld in het tweede lid voortijdig beëindigd als gevolg van 
toerekenbaar verzuim van de student, dan wordt de student voor een periode van maximaal zes 
maanden in de gelegenheid gesteld een nieuwe overeenkomst te sluiten als bedoeld in het tweede lid. 
Lukt dit niet, dan wordt de student geacht niet meer te voldoen aan de voorwaarden om aan de duale 
opleiding deel te nemen. Dit betekent dat de examencommissie alsdan kan besluiten de student de 
toegang tot dit onderwijs te ontzeggen. Over een besluit als bedoeld in de vorige volzin wordt de 
student schriftelijk geïnformeerd.  

 


	Toelating duaal onderwijs

