Beste toekomstig Social Worker,

Je hebt gekozen om te starten met de opleiding Social Work bij hogeschool Inholland Rotterdam/
Den Haag. Voordat je met de opleiding begint, word je uitgenodigd om deel te nemen aan de
Studiekeuzecheck (SKC). De studiekeuzecheck bestaat uit het maken van de online vragenlijst, het
maken van een huiswerkopdracht en het volgen van het programma van de studiekeuzecheck op de
Inholland-locatie.
Online vragenlijst
De vragenlijst is een test waarbij we kijken waar je kwaliteiten, uitdagingen en valkuilen liggen die als
voordeel of belemmering kunnen werken tijdens de studie. Zorg dat je de tijd neemt voor het maken
van de test. Het levert waardevolle informatie op voor je studie.
LOB-CV
Volg jij nu je Havo in Rotterdam? Dan werk je met het LOB-CV. Neem deze dan uitgeprint mee naar
de SKC.
Huiswerkopdracht
In de tweede bijlage vind je een hoofdstuk uit het boek ‘Mensenwerk’ (geschreven door Marianne
Bassant-Hensen) dat je moet bestuderen.
1) Lees het hoofdstuk;
2) Maak aan de hand daarvan een samenvatting, en
3) Beantwoord de vragen die op pagina 31 staan.
Tijdens de studiekeuzecheck gaan we aan de slag met de gemaakte opdrachten. Uiteindelijk maak je
een toets over wat je bestudeerd hebt. Ook krijg je feedback op je studie-aanpak en praten we met
je over je motivatie. De studiekeuzecheck geeft je zo een realistisch beeld van je studie. Je krijgt de
gelegenheid de studie van je keuze goed te onderzoeken, en nog eens te ‘checken’ of deze goed bij je
past.
Het invullen van de vragenlijst en het maken van de huiswerkopdracht is van belang voor de
studiekeuzecheck, dus zorg ervoor dat je beide gemaakt hebt en hardcopy meeneemt naar de
bijeenkomst SKC.
Wij hopen dat je er net zoveel zin in hebt als wij. Tot bij de studiekeuzecheck.
Heb je nog vragen dan kun je contact opnemen met
Rotterdam;
Belinda Grandia , via Belinda.Grandia@inholland.nl
Den Haag;
Joke de Ruiter, via Joke.deruiter@inholland.nl

