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Hogeschool UCLL viert 5e verjaardag van unieke opleiding SRW 
  

Download de foto’s van het feest via de Flickr-pagina van Perscommunicatie UCLL. 

 

Campus Sociale School in Heverlee vierde dinsdag 14 november het vijfjarig bestaan van 

de professionele bacheloropleiding ‘Sociale Readaptatiewetenschappen (SRW): Kinderen, 

Jongeren en Welzijn’. Minister Vandeurzen opende de lustrumviering; later op de dag 

konden studenten aan de slag met o.a. videointeractie-training, yoga voor kinderen, inzet 

van creatieve technieken, muziektherapie …  in meer dan 50 workshops. Femke, een 

alumnus van SRW, vierde mee: “De richting biedt  me ontzettend veel kansen en 

mogelijkheden. Je leert ook veel over jezelf. Ik ben er hard door veranderd in de positieve 

zin.” UCLL biedt deze opleiding als enige in Vlaanderen aan en met succes – met 200 

studenten bij de start, was ze bijzonder populair van bij het begin. Momenteel leidt UCLL 

750 studenten op tot jeugdprofessional op Campus Sociale School. 

 
‘Sociale Readaptatiewetenschappen’? 
Specifiek aan deze opleiding is dat afgestudeerde SRW’ers pedagogisch aan de slag gaan met kinderen 

en jongeren in de context van hun gezin, school, buurt of vrije tijd. Maurits Wysmans, opleidingshoofd 

SRW: “Kinderen en jongeren zoeken hun weg. Met de hulp van ouders, leerkrachten en de omgeving 
lukt dat meestal wel … maar soms ook niet. In dat geval is bijkomende hulp wenselijk en soms ook 

nodig. Onze afgestudeerden gaan daarbij als jeugdprofessional met diverse betrokkenen aan de slag.” 
 

Jeugdprofessionals 

Afgestudeerden van de opleiding SRW kunnen terecht op verschillende terreinen, zoals de bijzondere 
jeugdzorg, de sector van personen met een handicap, het onderwijs, de kinder- en 

jeugdpsychiatrie en ook daar waar ouders ondersteuning zoeken bij de opvoeding van hun kinderen 
(Huizen van het Kind). In deze omgevingen is het hun taak kinderen en jongeren te begeleiden op 

hun weg naar de volwassenheid. 

 
Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin opent 

Het feest in Heverlee begon met het congres ‘Welfare of Children and Young People’ voor 

professionals. Minister Vandeurzen opende met een lezing over het beleid en de toekomst van kind- 
en jeugdhulp in Vlaanderen, Prof Danckaerts (KU Leuven’) gaf tekst en uitleg over wat werkt en wat 

niet en enkele internationale experten gaven nieuwe inzichten in de aanpak van opvoedings-en 
gedragsproblemen mee. 

 
Feest 
In de namiddag waren er meer dan 50 workshops waar studenten, professionals en beleidsmakers 

konden proeven van wat de sector beroert, wat er broedt en beweegt, welke richting het uitgaat. Er 

waren sessies muziektherapie als preverbale psychotherapie; yoga voor kinderen; video-
interactietraining; preventie van grensoverschrijdend gedrag in de social media en nog veel meer. ’s 

Avonds barstte het feest dan echt los met optredens, een foodtruckfestival etc. 
  
Historiek SRW 

Na de erkenning als professionele bachelor in 2012 werd de opleiding SRW vanuit het CVO Hoger 
Instituut voor Readaptatiewetenschappen Leuven (HIRL) overgeheveld naar UCLL (toen nog KH 

Leuven). Na een professionele bacheloropleiding van 3 jaar studeerden op 30 juni 2015 dan de 

allereerste SRW’ers af in het hoger onderwijs. Hogeschool UCLL is de enige hogeschool die de 
opleiding aanbiedt. 

 
 

Contact 
Maurits Wysmans, Opleidingshoofd Sociale Readaptatiewetenschappen, Campus Sociale School, UCLL 
maurits.wysmans@ucll.be • 016 375 102 • 0475 724 730 

https://flic.kr/s/aHsm7W6TQx
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Kristien Van Hoegaerden, Perscommunicatie, Algemene Diensten, UCLL 
kristien.vanhoegaerden@ucll.be • 016 375 779 • 0476 230 931 
  

 
Over hogeschool UCLL 
Hogeschool UCLL biedt 30 professionele bachelor opleidingen aan op 10 campussen in Limburg en 

Vlaams-Brabant. Met meer dan 14.500 studenten en 1700 medewerkers is de hogeschool een van de 
grootste verstrekkers van hoger onderwijs in Vlaanderen. UC Leuven-Limburg is lid van de Associatie 

KU Leuven en zet in op vernieuwend onderwijs, investeringen en onderzoeksprojecten in de regio. Het 

is de ambitie van UCLL om de sterkste opleidingen in Vlaanderen aan te bieden binnen een 
internationaal profiel en een sterke band met de KU Leuven. 
  
De hogeschool bestaat uit 3 groepen: ‘Lerarenopleidingen’, ‘Management en Technologie’ en 

‘Gezondheid en Welzijn’. Een groep bundelt opleidingen en onderzoeks- en 

dienstverleningsactiviteiten. Elke groep heeft eigen partners, kansen en uitdagingen en telt ongeveer 
5000 studenten en 500 medewerkers. 
  
Meer info op www.ucll.be. 
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