
Professioneel werken met 

digitale middelen in het 

werkveld van de sociaal-

maatschappelijk 

dienstverlener 

Voelen de cursisten zich na het volgen van de leerlijn ‘Professioneel werken met 

digitale middelen in het werkveld van de sociaal-maatschappelijk dienstverlener’ 
voldoende voorbereid om hiermee te werken in hun toekomstig werkveld? 
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Hoe competent ziet de cursist zichzelf in professioneel 

schriftelijk taalgebruik gerelateerd aan digitale hulpverlening?  
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Voelt de cursist zich voldoende voorbereid 

om professioneel te kunnen werken met 

digitale middelen in het werkveld van de 

sociaal-maatschappelijk dienstverlener na het 

volgen van de leerlijn?  

Diagnose: ICT-ontwikkelingen in het werkveld beïnvloeden de rol en taken van de smd’er. Cursisten moeten 

door de opleiding voldoende worden voorbereid  op professioneel  werken met  digitale hulpverlening, digitale 

dienstverlening en Social Media binnen hun toekomstig werkveld.  

Interventie:  lessenserie ‘Professioneel werken met digitale middelen in het werkveld van de sociaal-

maatschappelijk dienstverlener’. Bestaande uit: theorie en praktijk vanuit drie verschillende invalshoeken. 

Doel: cursisten hebben kennis gekregen over de verschillende toepassingen en voelen zich voldoende 

bekwaam  om digitale middelen op een professionele manier te gebruiken in het toekomstige werkveld. 

Mechanisme:  lessenserie gebaseerd op de vijf dimensies van Marzano en de leercyclus van Kolb. Door het 

aansluiten van bestaande en nieuwe kennis integreren cursisten nieuwe kennis. Cursisten gaan zelf aan de 

slag, waardoor zij eigen verbanden leggen en nieuwe inzichten opdoen. Dit geeft  betekenis aan  begrippen 

en competenties. Door toepassen en onderzoeken kunnen cursisten nieuwe kennis opnemen en deze 

aansluiten bij het bestaande kennissysteem, zo ontstaat een steeds groter kennissysteem (Marzano & 

Miedema, 2005).  

Uitkomst:  de cursisten breiden hun kennis en vaardigheden mbt hulpverlenen via chat uit, de cursisten 

weten welke basisvaardigheden nodig zijn om online hulp te verlenen. De cursisten ontwikkelen meer kennis 

en breiden hun vaardigheden mbt professioneel  gebruik van social media uit. Reeds bestaande kennis wordt 

gekoppeld aan nieuwe, betekenisvolle kennis waardoor de cursist digitale middelen op een professionele 

manier kan gebruiken in het toekomstig werkveld.  

Resultaten: door middel van een enquête wordt de cursisten gevraagd naar hun eigen kennis en 

vaardigheden op het gebied van werken met digitale middelen en of zij zich voldoende competent voelen om 

te werken met digitale middelen in de hulp- en dienstverlening. De uitkomst van de enquête wordt vergeleken  

met de beginsituatie. Het learner report (Groot, de, 1980) wordt  ingezet om de leeropbrengsten van de 

lessenserie te meten. 

Conclusie:  

• Leerlijn is voldoende als voorbereiding op werkveld 

• Aandacht voor professioneel schriftelijk taalgebruik is 

onvoldoende  

• Wat is de invloed van deze digitale middelen op de rol 
van hulpverlener binnen het toekomstig werkveld van 
onze cursisten?  

• Leiden wij nog wel op de juiste manier op of moeten 
we onze cursisten op een andere manier 
voorbereiden op het werkveld? 
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Aanbevelingen:  

• Leerlijn aanbieden  

• Aandacht voor schriftelijk taalgebruik tijdens lessen 

Nederlands 

• Opnemen praktijkopdrachten met accent op toepassing 

schriftelijk taalgebruik   

 

• Scholing docenten 

Koppeling theorie en 

praktijk in 

betekenisvolle 

omgeving  transfer 

Essentieel: ontwikkelingen in het werkveld blijven volgen en leerlijn daarop blijven aanpassen   

Angelique van Balen, juni 2013 
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