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De toekomst van beroep en 
opleiding Maatschappelijk Werk

In het licht van de transities en 
de sectorale verkenning ‘Meer van waarde’

vrijdag 17 april 2015 te Utrecht
Locatie: Congrescentrum Domstad
(nabij Centraal Station)

Sprekers:

Prof. Dr. Margot Trappenburg

Dr. Lies Schilder

Jeroen Olthof

Rik Bovenberg

http://www.formdesk.com/christelijkehogeschoolwindeshe/aanmeldformulier_LOO-MWD-symposium


11.00 uur  Lezing Ard Sprinkhuizen 
(associate-lector Maatschappelijk 

Werk Hogeschool 
Inholland).  
Ard Sprinkhuizen 
publiceerde onder andere 
over het debat Social Work/Maatschappelijk 
Werk.

11.45 uur  Forum-debat met de zaal
12.15 uur  Introductie LOO-MWD website en    

LinkedIn site voor MWD-docenten 
      
12.30 uur  Lunch

13.30 uur  Workshops eerste ronde
14.40 uur  Workshops tweede ronde
15.45 uur  wrap up 
16.30 uur  afsluitende borrel

Het landelijk opleidingsoverleg (LOO) van MWD-opleidingen 
organiseert het eerste symposium voor en door docenten MWD. 
Alle MWD-opleidingen in Nederland hebben hun medewerking 
toegezegd. 
Het is een mooie gelegenheid collega-MWD-docenten van andere 
hogescholen te ontmoeten. 
En er is een interessant programma: ‘s ochtends plenair met lezingen 
en debat en ‘s middags workshops door MWD-docenten van diverse 
hogescholen.

Programma
09.30 uur Inloop
10.00 uur Welkom en opening symposium door   

Laura Koeter (voorzitter LOO-MWD)
10.15 uur  Lezing door Lies Schilder 

 (directeur NVMW). Lies Schilder 
hield onlangs de jaarlijkse 
Marie Kamphuislezing over 
de maatschappelijk werker als 
gezagsdrager. Zij neemt een 
belangrijke en eigen positie in bij het debat over 
de toekomst van het maatschappelijk werk. Zij 
promoveerde onlangs op een studie naar het 
maatschappelijk werk.

Programma

9.30    Inloop

10.00  Welkom door Jan Willem Bruins (voorzitter LOO-MWD)

Vier stemmen uit de wetenschap, de politiek, de 
beroepsverenging en het werkveld

10.15 Prof. Dr. Margot Trappenburg 
Bijzonder hoogleraar Grondslagen van het 
Maatschappelijk Werk aan de Universiteit voor 
Humanistiek. Hield recentelijk de spraakmakende 
Els Borst-lezing over o.a. maatschappelijk werk als 
bescheiden professie.  
Voormalig columniste NRC Handelsblad.  
Voorzitter stichting Beroepseer.

10.50 Jeroen Olthof
Wethouder gemeente Zaanstad voor Jeugd en 
Zorg, WMO, minimabeleid en voorzitter van de 
programmaraad Sociale Wijkteams. Lid van de 
VNG commissie Gezondheid en Welzijn. De 
VPRO-televisie en het weekblad de Groene 
Amsterdammer hebben recentelijk aandacht besteed aan de wijze 
waarop de gemeente Zaanstad de transities vormgeeft.

11.15 Rik Bovenberg 
Directeur Maatschappelijke Dienstverlening 
Flevoland en vanuit het werkveld betrokken bij de 
tot standkoming van het landelijke opleidingsprofiel 
MWD.  Voorzitter Marie Kamphuis stichting.  
Kenner van het social work in de Verenigde Staten.

11.35 Dr. Lies Schilder
Directeur Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers. 
Hield vorig jaar Marie Kamphuislezing over 
de maatschappelijk werker als gezagsdrager. 
Zij promoveerde op een studie naar het 
maatschappelijk werk.

12.05 Forum-discussie met de zaal

12.30  Lunch

13.15  Rondetafelgesprekken over ‘Hoe verder met Meer van  
Waarde?’ 
Hoe gaan de hogescholen om met het besluit van de Vereniging 
Hogescholen over ‘Meer van Waarde’ op basis van het advies van 
het sectoraal adviescollege HSAO.

14.00 Workshops eerste ronde
(een overzicht van de workshops onder inschrijflink)

15.00  Workshops tweede ronde
(een overzicht van de workshops onder inschrijflink)

16.00 Borrel!
 


