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Profi-leren	SAW	is	een	complete	serie	leermiddelen	voor	de	competentiegerichte	

kwalificatiestructuur	Sociaal-Agogisch	Werk.	

Profi-leren	SAW	bestaat	uit	boeken,	opdrachten-	en	beoordelingsmagazijnen,	extra	digitale	

content-thema’s,	verwerkingsopdrachten,	een	zoekmachine	en	diagnostische	kennistoetsen.

Boeken

‘Specifieke	doelgroepen;	SAW	4’		is	één	van	de	boeken	voor	de	opleiding	SAW.	De	inhoud	van	deze	

boeken	is	gebaseerd	op	de	werkprocessen	uit	het	competentiegerichte	kwalificatiedossier	SAW.	

Deze	SAW-boeken	zijn:

Inleiding

Inleiding
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Ieder	boek	bevat	die	thema’s	die	de	SAW’er-in-opleiding	gedurende	zijn/haar	opleiding	veelvuldig	

moet	raadplegen	als	achtergrondinformatie	bij	het	werken	aan	bijvoorbeeld:

•			 opdrachten;

•			 taken;

•			 beroepsproducten;

•			 prestaties.

De thema’s van ‘Specifieke doelgroepen; SAW 4’

	‘Specifieke	doelgroepen;	SAW	4’	bevat	de	volgende	twintig	thema’s:

1		 Methodisch	begeleiden	voor	gevorderden

2		 Aspecten	van	begeleiden

3		 Coördineren	van	de	begeleiding

4		 Professionalisering

5		 Systeemtheorieën	en	netwerken

6		 Sociaal-wetenschappelijke	theorieën

7		 Persoonlijkheidsstoornissen

8		 Specifieke	doelgroepen	ggz

9		 Visie	en	methodiek	in	de	geestelijke	gezondheidszorg

10		 Ontwikkelingen	in	de	ouderenzorg

11		 Begeleidingsmethodieken	in	de	ouderenzorg

12		 Specifieke	problematiek	bij	dementie

13		 Maatschappelijke	opvang	en	asielzoekers

14		 Dak-	en	thuislozen

15		 Verslavingszorg	en	justitiële	opvang

16		 Vrouwenopvang

17		 Activiteitenbegeleiding

18		 Woonbegeleiding

19		 Preventie	en	gezondheidsvoorlichting

20		 Medicijnleer

Aanvullende	thema’s	staan	als	digitale	content	–	thema’s	(dc-thema’s),	op	www.profi-leren.nl.
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De formule van de boeken

De	boeken	kennen	de	volgende	formule:

	

Theorie	met	voorbeelden

De	thema’s	hebben	betrekking	op	naslag	die	relevant	is	voor	de	sociaal-agogisch	werker.	De	theo-

rie	wordt	verlevendigd	met	voorbeelden	uit	de	werkvelden	waar	de	SAW’er	actief	is.	Aanvullende	

thema’s	staan	als	digitale	content	–	thema’s	(dc-thema’s),	op	www.profi-leren.nl.	

Mini-samenvattingen

De	theorie	is	opgehangen	aan	minisamenvattingen.	Deze	minisamenvattingen	zijn	voor	de	school	

als	powerpoinpresentatie	verkrijgbaar.

Profi-leren SAW 

Op	www.profi-leren.nl	vindt	de	SAW’er-in-opleiding,	gratis:

•	 extra	digitale	content	(dc-thema’s),	met	onderwerpen	die	minder	frequent	geraadpleegd	hoe-

ven	te	worden,	of	thema’s	waarvan	de	inhoud	te	snel	verandert.

•	 diagnostische	kennistoetsen	bij	ieder	thema	uit	de	boeken,	waardoor	er	voor	de	school	een	

databank	met	meerkeuzevragen	beschikbaar	is;

•	 een	zoekmachine	die	verwijst	naar	thema’s	uit	de	boeken	en/of	direct	toegang	geeft	tot	

	 dc-thema’s	die	direct	gedownload	kunnen	worden;

•	 verwerkingsopdrachten	bij	ieder	thema.

Verwijzingen

In	de	boeken	wordt	verwezen	naar	andere	thema’s	binnen	de	boeken.	Niet	naar	dc-thema’s	op	

www.profi-leren.nl		omdat	de	thema’s	daar	wisselend	zijn.	In	alle	gevallen	kan	de	lezer	via	de	

zoekmachine	op	www.profi-leren.nl	of	via	de	trefwoordenlijsten	achterin	de	boeken	vinden	wat,	

waar	staat.

Opdrachten- en beoordelingsmagazijnen Specifieke doelgroepen; SAW 4

Naast	de	boeken	is	er	voor	de	SAW’er-in-opleiding	een	opdrachten-	en	beoordelingsmagazijn	

Specifieke	doelgroepen;	SAW	4	beschikbaar.	Dit	magazijn	bevat	opdrachten	met	(competentie-

gerichte)	beoordelingsprotocollen	voor	het	portfolio	en	een	proeve	van	bekwaamheid.	Bij	iedere	

opdracht	ziet	de	leerling	welke	thema’s	als	naslag	dienen	bij	die	opdracht.	Dit	magazijn	is	digitaal	

verkrijgbaar,	met	een	licentie.

Veel	plezier	en	succes	bij	het	werken	met	dit	boek!!

Inleiding
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1.1 Inleiding
Methodisch begeleiden houdt in dat je je werk uitvoert door middel van een vaste, door-
dachte werkwijze en dat je daarmee een of meer doelen wilt bereiken. Als je de stappen 
doorlopen hebt, bekijk je hoe het gegaan is en of je je begeleidingsdoel hebt bereikt of aan 
het bereiken bent. De evaluatie zorgt ervoor dat je steeds met de juiste informatie werkt en 
eventueel je begeleidingsdoel of je begeleidingsactiviteiten bijstelt. Na de evaluatie begin 
je dus vaak weer van voren af aan met het begeleidingsproces. Na stap 5 volgt weer stap 1. 
Met andere woorden: het begeleidingsproces is een cyclisch proces. 

In dit thema komen de vijf stappen van de methodische begeleidingscyclus aan bod. De 
vijf stappen zijn eerder behandeld in het boek ‘Methodisch Begeleiden’. Er is echter verdie-
ping en verbreding aangebracht in alle stappen van de cyclus. De stappen van de methodi-
sche cyclus worden in dit thema toegespitst op de doelgroepen in het volwassenenwerk en 
er worden meer complexe voorbeeldsituaties gebruikt. Bij het doorlopen van de methodi-
sche cyclus schrijf je uiteindelijk een begeleidingsplan, waarin alle stappen die je doorloopt 
met de cliënt zijn uitgewerkt en vastgelegd in concrete activiteiten. In dit thema lees je per 
paragraaf over de achtereenvolgende stappen uit de methodische cyclus. 

De inhoud van dit thema:

1-1

1.2 Beginsituatie vaststellen

1.3 Probleem formuleren

1.4 Doel formuleren

1.5 Een plan maken en uitvoeren

1.6 Begeleiding evalueren en bijstellen

Dit thema sluit aan bij thema 1 (Planmatig werken) en thema 2 (De methodische cyclus) in 
het boek ‘Methodisch Begeleiden; SAW 3 & 4’. Het sluit ook aan bij thema 8 (Gespreksvaar-
digheden) en thema 17 (Observeren) in het boek ‘Communicatie en Organisatie’.

Th
em

a1Methodisch	begeleiden	
voor	gevorderden
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1.2 Beginsituatie vaststellen
Het vaststellen van de beginsituatie is de eerste stap van de methodische cyclus. Het is 
belangrijk te weten wat je vertrekpunt is om je begeleiding zo goed mogelijk af te kunnen 
stemmen op de behoeften van de cliënt. 

Beginsituatie vaststellen:

1-2

• factoren die de beginsituatie bepalen

• het intakegesprek

• gespreksvaardigheden bij het intakegesprek

• observatie

• waarnemen en interpreteren

• informatiebronnen bij de intake

1.2.1 Factoren die de beginsituatie bepalen

Er zijn verscheidene factoren die de beginsituatie bepalen. De eerste drie factoren laten we 
slechts kort aan bod komen. We besteden vooral aandacht aan de situatie waarbij je met 
een nieuwe cliënt te maken krijgt.

Factoren die de beginsituatie bepalen:

1-3

• soort instelling

• financiële kaders

• bestaande cliënt

• nieuwe cliënt
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Soort	instelling

De instelling is het vertrekpunt voor de beginsituatie. De aard van de instelling zegt al veel 
over de begeleidingsbehoefte die iemand heeft. Een instelling richt zich op een bepaalde 
doelgroep. Cliënten op een afdeling van een ggz-instelling hebben andere begeleidingsbe-
hoeften dan cliënten die in een asielzoekerscentrum verblijven.

Financiële	kaders

De financiering van zorg en begeleiding is erg complex. Het voert te ver om dat hier uit 
te diepen. Een feit is wel dat het geld dat een instelling krijgt van de zorgverzekeraars, 
cliëntgebonden is. Voor een cliënt die minder zorg of begeleiding nodig heeft, betaalt een 
verzekeraar minder dan voor een cliënt die meer zorg nodig heeft. Je kunt in principe niet 
meer uren begeleiding geven dan de instelling vergoed krijgt. 

In instellingen voor 24-uurszorg wordt 
door de verzekeraars één bedrag vastge-
steld voor een cliënt of voor een groep 
met dezelfde zorgbehoefte en -zwaarte. 
Buiten de 24-uurs instellingen wor-
den cliënten individueel geïndiceerd, 
waarbij gekeken wordt welke vorm van 
zorg of begeleiding nodig is. Cliënten 
krijgen dan een indicatie voor bijvoor-
beeld drie uur huishoudelijke onder-
steuning per week of een aantal uren 
voor woonbegeleiding.




