Koers voor de hogere sociale studies
(voorheen hsao)
Voorjaar 2015 heeft de Algemene Vergadering van de Vereniging Hogescholen ingestemd met de koers voor de
hogere sociale studies (voorheen hsao: hoger sociaal agogisch onderwijs). Aanleiding voor het bepalen van de
landelijke koers zijn het advies 'Meer van waarde' van de commissie Boutellier (de verkenningscommissie hsao) en
het advies ‘Sociaal werk op solide basis’ van de Gezondheidsraad. Beide adviezen gaan in op de betekenis van
ontwikkelingen in het werkveld en het beroepenveld voor het onderwijs- en onderzoeksaanbod van hogescholen en
voor de kennisinfrastructuur in het sociale domein. In navolging van deze adviezen ontwikkelden de hogescholen
gezamenlijk een koers voor de komende jaren in samenspraak met de branche organisaties en andere stakeholders
zoals gemeenten en het mbo.
De koers op hoofdlijnen
Vijf afspraken vormen samen de koers voor de herijking van het onderwijs-en opleidingsaanbod in de sociale
studies:
1. Naamgeving sector
De sector hsao gaat met ingang van het studiejaar 2015-2016 verder onder de nieuwe naam
sector hogere sociale studies (hss). De sector hss leidt sociale professionals op en kent meerdere
opleidingsdomeinen.
2. Focus op sociaal werk
Corebusiness van de sector is het opleiden van sociaal werkers. Vijf croho-opleidingen, te weten
social work, culturele en maatschappelijke vorming, maatschappelijk werk en dienstverlening,
sociaal pedagogische hulpverlening en pedagogiek, vormen samen het domein sociaal werk van
de sector hss. De overige bacheloropleidingen leiden sociale professionals op met een andere
beroepsidentiteit (zoals psychologen, therapeuten, pastoraal werkers).
3. Versterken (kennis)fundament sociaal werk
Voor het opleidingsdomein sociaal werk wordt een actuele en gevalideerde body of knowledge
beschreven. Deze gaat voor alle opleidingen in het domein sociaal werk gelden als
gemeenschappelijk kennisfundament. De body of knowledge sociaal werk wordt in het voorjaar
van 2016 vastgesteld.
4. Profielen binnen het sociaal werk
Het werkveld van sociaal werkers is breed. Studenten kiezen gedurende hun opleiding voor
inhoudelijke verdieping in een van de drie volgende profielen: sociaal werk in de wijk, sociaal
werk in de zorg, sociaal werk in het jeugddomein1. Deze inhoudelijke profilering kan een
hogeschool realiseren in één bachelor social work of in meerdere croho-opleidingen. Een
beknopte beschrijving van de profielen wordt aan de gemeenschappelijke body of knowledge
sociaal werk toegevoegd.
5. Borgen landelijke transparantie
Studenten in het domein sociaal werk studeren af als sociaal werker met een profiel. De
internationaal gangbare bachelor graad die hogescholen aan afgestudeerden van sociaal werk
opleidingen mogen verlenen is ‘ba of social work’. Op het diplomasupplement wordt ook het
profiel vermeld dat de student koos. Zo wordt transparantie voor het werkveld landelijk geborgd.
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Deze drie profielnamen zijn werktitels die voorlopig worden gehanteerd.

