
 

Verkenningscommissie Hogere Sociale Studies 
De Vereniging Hogescholen heeft op 21 mei jl. de 
externe commissie ingesteld voor de verkenning van 
de hbo-sector Hogere Sociale Studies (HSS). De 
verkenning vindt plaats aan de hand van vier 
thema’s: Vier themabijeenkomsten worden 
georganiseerd met diverse stakeholders rond: (1) de 
identiteit van de sociale professionals, (2) de rol van 
de sociale professional bij sociale innovatie als 
drager van transities, (3) interprofessionele 
samenwerking en (4) leven lang leren en 
ontwikkelen in HSS aansluitend op de toekomstige 
arbeidsmarkt. In maart 2022 wordt dit proces 
afgesloten met een rapport met aanbevelingen voor 
HSS.We zijn er trots op dat Tine Van Regenmortel is 
gevraagd deze commissie voor te zitten.  
 
Master Social Work 
Nu de 2e termijn van de bijzondere leerstoel Sociaal 
Werk gestart is, is er extra aandacht voor het 
opzetten van een volwaardige academische 
masteropleiding sociaal werk. De Universiteit 
Tilburg, Tranzo en onze stichting zetten zich 
gezamenlijk in om deze opleiding te realiseren.  
 
Momenteel vindt overleg plaats over het uitwerken 
van een businesscase. Daarbij gaat het, naast het 
doen van gedegen marktonderzoek naar de 
behoefte aan een academische opleiding sociaal 
werk in Nederland, om het samenstellen van een 
curriculum. Tranzo heeft daartoe een uitgebreide 
memo opgesteld om de haalbaarheid van die 
nieuwe masteropleidiing te verkennen.  
 
Realisatie gewone leerstoel Sociaal Werk 
Het uiteindelijke doel van onze stichting is te komen 
tot een gewone, reguliere leerstoel Sociaal Werk in 
Nederland, zoals dat in de ons omringende landen 
al langer het geval is. Een dergelijke leerstoel zal de 
volledige aanstelling van een hoogleraar betreffen. 
 
Om dit te realiseren moet veel werk verzet worden. 
Doel is deze leerstoel nog binnen de tweede termijn 
van de bijzondere leerstoel, dus uiterlijk in 2024, te 
realiseren.  

Inmiddels is overleg gestart met een 
vertegenwoordiger van het College van Bestuur van 
de TU en de decaan van de sociale faculteit. Dit 
overleg zal de komende maanden verder 
geïntensiveerd worden.  

Samenstelling van het bestuur van onze stichting. 
Onze voorzitster prof. dr. Hetty Dekkers heeft om 
gezondheidsredenen besloten haar functie binnen 
onze stichting neer te leggen. Wij zijn haar natuurlijk 
zeer erkentelijk voor de inzet en bijdragen die zij 
vanaf de start van de stichting geleverd heeft om het 
sociaal werk in Nederland op de academische kaart 
te zetten. We hebben de voorgaande jaren veel 
mogen leren van haar kennis en wijsheid.  
Binnenkort zullen wij op gepaste wijze afscheid van 
haar nemen en zal er een nieuwe voorzitter 
benoemd worden. 

Sinds januari 2020 neemt Mr. Nardy Deckers als 
vertegenwoordiger van de stichting Divosa deel aan 
ons bestuur. Divosa is de vereniging van 
gemeentelijke directeuren en leidinggevenden; 
degenen met een eindverantwoordelijke rol in het 
sociaal domein. Zij zal haar rol echter binnenkort 
overdragen aan drs. Peter Klaassen, 
concernmanager van de gemeente Emmen.  
 
Sponsoren gezocht! 
Help ons de financiering van de 2e termijn van onze 
leerstoel rond te krijgen. Wij zijn wij nog steeds op 
zoek naar sponsoren die mee willen werken aan het 
realiseren van de eerste gewone leerstoel Sociaal 
Werk in Nederland! Ook tijdens de pandemie is 
bewezen hoe belangrijk sociaal werk dat 
wetenschappelijk onderbouwd is! 
Neem daarvoor contact op met Frank Post via 
info@stichtingsociaalwerk.nl . 
 
 
 
 

Dit is de nieuwsbrief van oktober 2021 van de Stichting Sociaal Werk. Regelmatig zullen wij u door 
middel van een nieuwsbrief laten weten welke ontwikkelingen er zijn binnen de werkzaamheden van 
de Stichting en haar onderzoeksprogramma. Een digitale versie van de Nieuwsbrief is te vinden op 
onze website. 
 

Voor vragen kunt u contact opnemen met onze stichting via info@stichtingsociaalwerk.nl 
 of met drs. Frank Post, gedelegeerd secretaris (0653-191625). 


