
Sociaal Werker
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Als Sociaal Werker leer je hoe jij de maatschappelijke 
participatie van jouw cliënten vergroot!
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Check de startdata van onze 
opleidingen op capabel.nl
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HOE PAK JE DIT AAN?

•  Maak een groepje van 4 tot 6 personen.

•  Lees de brochure ‘10 redenen om voor Sociaal Werkers te  

     kiezen’.

•  Maak een mindmap naar aanleiding van de brochure.

•   Vul het invulveld met vaardigheden, kennis en skills die je  

    nodig hebt als Sociaal Werker in.

•   Presenteer welke inzichten je hebt gekregen over het  

     beroep Sociaal Werker.

OPDRACHT 1: MINDMAP 

In het midden van een vel papier zet je het woord 

Sociaal Werk. Daarom heen zet je woorden, termen, 

begrippen die te maken hebben met Sociaal Werk. Dit 

kunnen woorden, termen, begrippen zijn die uit de 

brochure komen maar ook woorden, termen, begrippen 

die je associeert met Sociaal Werk.

Sociaal Werker
MBO Welzijn

Binnen het sociaal werk houd je je bezig met de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van mensen. 

Je krijgt te maken met mensen voor wie de samenleving best ingewikkeld is en die het niet 

alleen redden. Als sociaal werker is het jouw doel om de maatschappelijke participatie van deze 

cliënten te vergroten. Dit doe je door ze te adviseren over regelingen en procedures of door 

voorlichting en ondersteuning te bieden. Je ondersteunt hen bijvoorbeeld bij het aanvragen van 

een uitkering. Of bij het verkrijgen van huursubsidie. Of je organiseert een betalingsregeling bij de 

woningbouwvereniging of een doorverwijzing naar een instelling voor drugs- en alcoholverslaving. 

Iedereen verdient gelijke kansen ongeacht hun leeftijd, godsdienst en cultuur. Met deze opdracht 

krijg je meer inzicht in het beroep Sociaal Werker.

OPDRACHT 2:  VAARDIGHEDEN EN SKILLS

Vul in de  tabel hiernaast verder aan welke 

vaardigheden (kunnen), kennis (weten) en welke 

skills (gedrag) je nodig hebt. Stem binnen het 

groepje af wie het invulveld invult.

REFLECTIE

Noteer voor jezelf de antwoorden op onderstaande 

vragen;

•  Wat spreekt je vooral aan in het beroep?

•  Wat lijkt je lastig aan het beroep en/of de 

opleiding?

• Hoeveel deelnemers van je groepje gaan de   

 opleiding tot Sociaal Werker  volgen bij Capabel  

 Onderwijs  denk   je? Welke pluspunten zie je?  

 Welke minpunten zie je?

• Wat wil je nog vragen of zeggen?

Verwerk deze vragen ook in de presentatie die 

je zal geven over de bedachte activiteit.

VaardighedenOnderdeel

Versterken eigen kracht

Kennis

Inventariseren vraag

Eigen regie

Belangenbehartiging

Plan van aanpak opstellen

Zelfredzaamheid

Doelgroepen

Beleidsondersteuning

Praktische ondersteuning

Skills

LSD: Luisteren, 
samenvatten, doorvragen

SMART-doelen stellen, 
Activiteiten plannen

Methodisch werken, 
Doelgroepen

Begeleiden
Ondersteunen

Empowerment, 
verandering, motivatie

Communicatie, betrokkenheid, 
enthousiasme

Juridische ondersteuning

Financiële ondersteuning



MEERDERE STARTDATA PER JAAR  

Wij vinden het erg belangrijk dat jij je opleiding begint 

wanneer het jou uitkomt. Daarom kun je bij Capabel 

Onderwijs 4 keer per jaar starten met je erkende ver-

korte MBO-opleiding! Elk seizoen begint er een opleid-

ing die bij jou en jouw wensen past.

 

INSCHRIJVEN OF AANMELDEN  

Met een verkorte opleiding van Capabel doe je vanaf 

het begin al veel praktijkervaring op en heb je snel 

je diploma op zak. Met een MBO-diploma in zorg en 

welzijn kun je meteen aan de slag! Door het invullen 

en versturen van het inschrijfformulier op de website 

ga je een overeenkomst van opdracht aan met Capabel 

Onderwijs.

Word jij ook Sociaal Werker?

Australiëlaan 14-16
Postbus 24066
3526 AB Utrecht

088-270 12 77
opleiding@capabel.nl
capabel.nl

Schrijf je nu in!
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