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Over deze cursus
Als SCW’er sta je midden in de samenleving. Er vinden veel ontwikkelingen plaats in de
samenleving, maar ook in de buurt en in de organisatie waarin je werkt. Sommige
ontwikkelingen kunnen leiden tot problemen, of zelfs tot maatschappelijke onrust. In deze
cursus leer je over deze ontwikkelingen, hoe je ze kunt signaleren (bijvoorbeeld door
gesprekken te voeren met buurtbewoners). Je leert dat je deze veranderingen kunt
beïnvloeden en hoe je dat kunt doen: door het schrijven van een beleidsvoorstel.

De SCW’er staat in de samenleving om ontwikkelingen te
signaleren en aan te pakken.

Leerdoelen
• Je hebt kennis van actuele ontwikkelingen in de samenleving in relatie met veranderende

tijdsbeelden en generaties.
• Je hebt kennis van informatiebronnen waarin je actuele onderwerpen en ontwikkelingen

op het gebied van SCW kunt vinden.
• Je hebt kennis van beïnvloeden via beleidsvoorstellen.
• Je hebt kennis van beleid en het beleidsvoorstel.

Beoordeling

Beoordelingsformulier
<

Aan het eind van de cursus wordt je parate kennis beoordeeld met een toets. Je praktische
beheersing van de leerdoelen wordt getoetst aan de hand van een beroepsproduct. Het
beroepsproduct wordt op verschillende punten beoordeeld: op inhoud (producteisen) en op
de uitvoering (processtappen). Andere belangrijke punten bij de beoordeling zijn: actieve
deelname aan de lessen, nette uitwerking van de opdrachten in correct Nederlands. Je vindt
ze bij elkaar in het beoordelingsformulier.

Planning

Planningsformulier
<

Een beroepsproduct maken kost tijd. Daarom moet je dit goed plannen. Lees eerst de opdracht
van het beroepsproduct goed door en vul daarna het planningsformulier in. Neem ook de
andere opdrachten van deze cursus op in je totale planning. Zo voorkom je dat je in tijdnood
komt.
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Beroepsproduct: Beïnvloeden van cyberpesten

Trailer A Girl Like
Her Official
Trailer 1 (2015)
<

Trailer A Girl Like
Her Official
Trailer 2 (2015)
<

Jullie gaan een actuele ontwikkeling analyseren: cyberpesten. Jullie analyseren dit probleem
voor een door jullie zelf gekozen organisatie. Ter introductie bekijk je de twee trailers van
de film A Girl Like Her uit 2015. Dit is een mockdocumentaire: een bestaand probleem wordt
besproken zoals in een documentaire. De hele film is te zien op Netflix. Jullie analyseren het
probleem cyberpesten en de wijze waarop je de mensen van de door jullie gekozen organisatie
op dit gebied kunt beïnvloeden, bijvoorbeeld een activiteitencentrum, een buurthuis of een
school. Jullie bevindingen worden beschreven in een verslag.

Plan voor jezelf een datum waarop je dit beroepsproduct inlevert. Vul deze datum in op je
planningsformulier.

Processtappen

Werkmodel
Samenwerkingscontract
<

• Maak een planning en stel een samenwerkingscontract op.
• Kies een organisatie waarvoor je het verslag schrijft.
• Bekijk de twee trailers en/of de hele film op Netflix.
• Zoek achtergrondinformatie over cyberpesten.
• Zoek achtergrondinformatie over het beïnvloeden van mensen.
• Verwerk de gevonden informatie in een verslag (met voorblad A4, lettertype Calibri 11,

regelafstand 1).

Laat elke processtap goedkeuren door je docent voordat je begint aan de volgende processtap.

Eisen aan het beroepsproduct

Het verslag bevat de volgende onderdelen:
• een beschrijving van de gekozen instelling
• de betekenis van cyberpesten
• een beschrijving van de oorsprong van het actuele probleem cyberpesten
• een beschrijving van verschillende vormen van cyberpesten
• een beschrijving van hoe je cyberpesten kunt signaleren
• een beschrijving van de invloed van cyberpesten op de gepeste persoon, de pester en

andere betrokkenen
• een uitgewerkt voorbeeld van hoe jullie de mensen van de gekozen instelling willen

beïnvloeden op het gebied van cyberpesten (inclusief beïnvloedingsstijlen)
• een net verslag met hoofdstukken, een passende titelpagina en contactgegevens van de

organisatie (met voorblad A4, lettertype Calibri 11, regelafstand 1).

Beroepsproduct: Onderzoek en presenteer een
beleidsvoorstel

Prezi
<

Jullie gaan een bestaand beleidsvoorstel onderzoeken en vervolgens presenteren met behulp
van Prezi. Jullie kiezen zelf een actueel onderwerp of actuele ontwikkeling en gaan op zoek
naar een beleidsvoorstel/beleidsadvies op het internet. Vervolgens beschrijven jullie in een
verslag of alle onderdelen van een beleidsvoorstel terugkomen in het bestaande
beleidsvoorstel.

Plan voor jezelf een datum waarop je dit beroepsproduct inlevert. Vul deze datum in op je
planningsformulier.
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