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Over deze training
Inleiding
Als sociaal werker ondersteun je in de beroepspraktijk cliënten bij praktische diensten en bij
het wegwijs worden in de voorzieningen op het gebied van wonen, werken en vrije tijd.
Daarnaast horen er ook administratieve werkzaamheden bij die je zelf of met cliënten
uitvoert.

Administratieve werkzaamheden.

Leerdoelen
• Je hebt kennis van administratieve werkzaamheden.
• Je kunt op een professionele wijze verslagleggen en rapporteren.
• Je kunt samen met een cliënt een kasboek opstellen voor de cliënt.
• Je kunt samen met een cliënt een budget opstellen voor de cliënt.
• Je kunt samen met een cliënt een begroting opstellen voor de cliënt.
• Je kunt een factuur en een offerte opstellen voor een cliënt of een organisatie.

Beoordeling

Beoordelingsformulier
<

Je wordt op verschillende punten beoordeeld. Deze punten kun je in het
beoordelingsformulier terugvinden. De volgende punten zijn belangrijk bij de beoordeling:
• Je doet actief mee aan de lessen.
• Je hebt een evenredige bijdrage geleverd aan de uitvoering van de groepsopdrachten.
• Je hebt alle opdrachten en oefeningen uitgevoerd.
• Je mondelinge taalgebruik was net en correct.
• Je past communicatieve vaardigheden en theoretische kennis toe bij de demonstratie.
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