post
bachelor
opleiding
van sam,
allround sam-professional

Uitdagingen
aangaan in het
sociaal domein?
Het sociaal domein is constant in
beweging, door veranderende wet- en
regelgeving, veranderende doelgroepen
en uiteenlopende visies.
Van jou als professional wordt
verwacht dat je de balans vindt tussen
maatwerk enerzijds en methodisch
handelen binnen wettelijke kaders
anderzijds. Deze opleiding is gericht op
verdieping in je vak en maakt je bewust
van het complexe web van
verschillende rollen en verantwoordelijkheden in het sociaal domein.

Deze opleiding helpt je aan handvatten
om meer handelingsruimte te creëren
in je werk. Je bent nog beter in staat
om regie te voeren, waarmee je ook je
positie binnen dit vakgebied én binnen
de organisatie verstevigt.
De normen en waarden in het nieuwe
beroepsstatuut en competentieprofiel
van SAM vormen de basis van deze
opleiding.

praktische
informatie
start

2x per jaar; in mei 2021 en
in september 2021
tijd
30 dagdelen trainingen
en intervisie
4 coachingsgesprekken
1 dagdeel per maand
werkplekleren
1 dagdeel per maand zelfstudie
kosten € 5.900,00 exclusief btw
per persoon (in company
aangepaste tarieven)
locatie offline op een coronaproof
locatie of online

voor wie?

vijf modules

meer weten?

Ben je als professional dagelijks bezig
met het ondersteunen van cliënten
richting duurzame en optimale
(arbeids-)participatie, financiële
onafhankelijkheid en/of welzijn? En
ben je op zoek naar meer verdieping in
je vak? Wil je met hernieuwde energie,
zelfvertrouwen en impact je werk een
boost geven? Dan is deze opleiding iets
voor jou! Samen met andere werk- en
inkomensconsulenten, consulenten
inburgering en schuldhulpverleners
bouwen we aan het beroep van de
toekomst.

De opleiding bestaat uit vijf modules:

Meer weten over de postbacheloropleiding of onze andere opleidingen,
cursussen, workshops, seminars en
kennissessies?
Neem een kijkje op onze website:
sam.nl/school. Of neem contact op
met Aida Buckle. Stuur een e-mail
naar: aida.buckle@sam.nl.

Leer nóg beter maatwerk bieden,
en doelmatigheid en rechtmatigheid
met elkaar verbinden.

toelating
De opleiding is op postbachelor-niveau.
Je kunt meedoen als je:
HBO denk- en werkniveau hebt
Minimaal 2 jaar aan het werk bent
binnen het sociaal domein
Tijdens de opleiding kunt oefenen
met cliënten, en kunt sparren met
collega’s en ketenpartners
Voldoe je nog niet aan deze eisen?
Dan kun je een praktijkassessment
doen. Op basis daarvan kijken we
welke aanpak het beste bij jou past.

vier kernmodules
Binnen de vier kernmodules kies je
zelf welke onderdelen per kernmodule
je wel en niet opneemt in jouw
studieroute:
1. Sterk in je vak
2. Methodisch werken
3.	Communicatie en interactie
met de cliënt
4. Integraal (samen)werken
één specialisatiemodule
Je kiest naast de kernmodule
ook een specialisatiemodule:
1. Toeleiding naar werk
2. Schuldhulpverlening
3. Inburgering

Kom als professional
optimaal tot je recht in een
complex krachtenveld.

Deze opleiding is een co-productie van
SAM met Seizoen1. Samen expertise
verbinden, samen creëren.

Doe met nog meer
plezier, (zelf)vertrouwen
en impact jouw werk.

na de
opleiding
Kun je 225 uur toevoegen aan je
dossier op het Kwaliteitsregister
Sociaal Domein, kijk op krsd.nl
voor meer informatie
Kun je met nog meer plezier,
(zelf)vertrouwen en impact
je werk doen
Kun je nog gemakkelijker maatwerk
bieden, en doelmatigheid en rechtmatigheid met elkaar verbinden
Kun je samen met cliënten,
collega’s en ketenpartners
complexe situaties aan
Lever je een onmisbare bijdrage
aan de kwaliteit van je beroep

koningin wilhelminalaan 5,
3527 la utrecht
hallo@sam.nl, 030 8201021

sam.nl

wijzijnsam

SAM verbindt als
beroepsvereniging uitvoerders
in het publieke sociaal domein:
het juiste doen voor
de bestaanszekerheid en
het welzijn van burgers.

