
 
 

 

Eerstejaars studenten Avans Social Work willen graag als 
vrijwilliger aan de slag bij jouw organisatie! 
 
Bij Avans leiden ze de sociaal werkers van de toekomst op, dit doen ze graag samen met jullie. Kan jij 
extra handen én een frisse blik in je organisatie gebruiken? Bekijk dan snel de mogelijkheden en de 
voorwaarden. Twijfel je of jouw organisatie hiervoor geschikt is of wil je meer weten? Meld je dan 
aan voor de informatiebijeenkomst.  
 
Waarom vrijwilligerswerk voor eerstejaars studenten? 
Avans vindt het belangrijk dat studenten in het eerste leerjaar al ervaring opdoen in de praktijk.  
Dit helpt ze om een bewuste keuze te maken voor dit beroep en de opleiding.  
 
Wat zijn de criteria voor een vrijwilligersplek? 
Als je één of meer studenten wil inzetten voor vrijwilligerswerk, houd dan rekening dat het 
vrijwilligerswerk moet voldoen aan de volgende criteria: 

▪ De student heeft tijdens het vrijwilligerswerk rechtstreeks contact met de doelgroep van 
jouw organisatie 

▪ Jouw organisatie of buurtinitiatief is actief binnen het (brede) sociale domein 
▪ De taken die door de student worden uitgevoerd zijn oriënterend van aard en zijn niet te 

complex  
▪ De student heeft een vast contactpersoon binnen de organisatie 
▪ Je plaatst je vacature op de vacaturebank van Connect.avans.nl 
▪ Het vrijwilligerswerk beslaat 84 uur in de periode oktober 2022 tot juli 2023  

Leren in de praktijk 
Uiteraard krijgen de studenten begeleiding vanuit school en ze krijgen intervisie aangeboden. Ze 
leren theorie en praktijk te combineren. Ze maken een plan waarin ze vastleggen wat ze willen gaan 
leren en op welke manier ze dat doen. Studenten worden één dagdeel per week vrij geroosterd voor 
het vrijwilligerswerk maar ze zijn vrij deze uren in overleg met de organisatie af te stemmen. Dus in 
overleg zijn weekenden of avonden ook mogelijk.  

Interesse? 
Kort na de start van het schooljaar (medio september) starten de studenten met het zoeken naar een 
vrijwilligersplek. Heb je interesse om één of meerdere studenten een plek aan te bieden? Plaats dan 
je vacature op Avansconnect .Uitleg over het gebruik van AvansConnect kun je vinden in deze korte 
instructie-videos en hoe in te loggen: Eerste keer inloggen Avans Connect - MyMedia - Avans 
Hogeschool. 

Wil je je organisatie aanmelden en/of naar de informatiebijeenkomst komen? 
Wil je meer informatie over het laten uitvoeren van vrijwilligerswerk door eerstejaars Social Work 
studenten? Sluit dan aan bij onze digitale informatiebijeenkomst op donderdag 23 juni van 16.00 – 
17.00 uur.  Aanmelden kan door dit formulier in te vullen. Enkele dagen voor de bijeenkomst 
ontvang je een uitnodiging voor de online teams-meeting. 

Avans Magazine 
Ben je benieuwd wat de studenten van Social Work nog meer doen in de praktijk? Avans heeft een 
online magazine gemaakt over de studenten en de opleiding.  

https://connect.avans.nl/
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