
 

OPLEIDING GRADUAAT MAATSCHAPPELIJK WERK 

Fijn dat je interesse toont in onze opleiding.  In deze folder vind je veel voorkomende vragen en antwoorden.  Jouw 

vraag is hierbij hopelijk ook opgenomen. Neem zeker contact op als je nog bijkomende vragen hebt.  

Contact: liesbeth.maris@ucll.be  

 

MAATSCHAPPELIJK WERK 
 

Veel voorkomende vragen… én antwoorden! 

INFO OP DE WEBSITE 

Veel antwoorden vind je op de website van UCLL – klik hier .  In deze folder zijn de voornaamste verwijzingen naar 

pagina’s op deze website opgenomen.   

 

➢ Algemene info over graduaatsopleidingen bij het UCLL – klik hier 

 

➢ Algemene info over de graduaatsopleiding Maatschappelijk Werk in Hasselt – klik hier  

 

➢ Het overzicht van de opleiding + link naar het studieprogramma in detail (onderaan de pagina) – klik hier  

 

➢ Wanneer zijn de volgende infodagen – klik hier  

 

➢ Inschrijven 

Inschrijven voor de opleiding doe je ‘online’ via volgende link: https://www.ucll.be/studeren/inschrijven .  Volg concreet 

de stappen die staan bij ‘Hoe, waar en wanneer’ en kies voor de campussen ‘Diepenbeek, Genk of Hasselt’. 

Opgelet: 

Graduaat Maatschappelijk Werk heeft als opleiding van UCLL uitzonderlijk 2 startmomenten.  Deze online 

inschrijvingstoepassing is momenteel vooral gericht op het startmoment van september.   

Indien bepaalde datums hierdoor voor onduidelijkheid zorgen voor het startmoment van februari, neem dan contact op 

met liesbeth.maris@ucll.be   

 

Indien je vragen hebt over je online inschrijving neem je best contact op met de campus, griet.smets@ucll.be , of met 

de studentenadministratie.limburg@ucll.be .  Indien het online inschrijven om één of andere reden niet lukt, kan je 

steeds een afspraak maken bij de studentenadministratie in Diepenbeek.   

 

➢ Vragen over de kosten, studietoelage en verminderd studiegeld – klik hier 

 

➢ Ondersteuning en aanbod aan studenten van het UCLL - Stuvo : klik hier 

 

(vervoer, huisvesting, eten/ drinken, sport, cultuur, (psycho-) sociale dienst, ondersteuningsteam) 

Extra info bij deze link: 

o in vertrouwen met iemand praten: psychosociale dienst 

o motorische, visuele, auditieve, psychiatrische functiebeperking, ADHD of ASS: ondersteuningsteam 

 

➢ Toelatingsonderzoek als je niet beschikt over een diploma secundair onderwijs – klik hier 

 

Extra info bij deze link: 

o Lees zeker ook de infobundel  

o Onderaan de pagina vind je data en locaties om je in te schrijven voor een toelatingsonderzoek 

o Wil je een diploma secundair onderwijs behalen – klik hier  
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INFO OVER DE ORGANISATIE VAN DE OPLEIDING 

 

➢ Waar en wanneer heb je les? 

De lessen vinden vanaf het academiejaar 2020-2021 plaats van maandag tot vrijdag in Campus ‘Oude Luikerbaan’, 

Oude Luikerbaan 79, 3500 Hasselt.  De indeling in lesblokken is als volgt: 

 

• 9.00 uur - 12.15 uur 

• 13.15 uur - 16.30 uur 

 

Wij organiseren onze opleiding niet in avonduren, niet in het weekend en ook niet via afstandsonderwijs.  Iedere 

semester bestaat uit een combinatie van lesdagen en stagedagen.   Daarnaast heb je ook opdrachten en moet je 

uiteraard studeren.  Ga er bijgevolg vanuit dat je tijdens weekdagen voltijds met de opleiding bezig bent.  In de volgende 

tabel vind je een indicatie van je lesdagen en stagedagen: 

 

 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

Cluster 1* les les les les les 

Cluster 2 stage stage les / stage les les 

Cluster 3 les les les / stage stage stage 

Cluster 4 stage stage stage les / stage les 

* max. 4 dagen les per week, op het einde van het semester heb je 4 weken geen campusonderwijs zodat je tijdens 

deze weken stage kan doen.   

 
➢ Werken en studeren 

De opleiding voorziet geen afzonderlijk traject voor studenten die ‘werken en studeren’ willen combineren.  We kunnen 

wel maatwerk voorzien voor iedere student die een ander traject wilt dan het standaardtraject (op 2 jaar).  Ieder 

opleidingsonderdeel kan je afzonderlijk volgen en bijgevolg kan je in samenspraak met de opleidingscoördinator een 

traject op maat uitwerken.  We spreiden dan de opleidingsonderdelen in de tijd waardoor je de opleiding op jouw tempo 

kan volgen.  De organisatie van de opleiding zoals omschreven onder bovenstaande titel ‘waar en wanneer heb je les?’ 

blijft echter wel van toepassing.  Minstens 2 tot 3 weekdagen tijd maken voor je lessen of je stage blijft noodzakelijk.   

 

➢ Wanneer kan je instappen 

Wij hebben 2 startmomenten: september (semester 1) en februari (semester 2).  Bij ieder startmomenten vertrekken we 

vanaf het eerste cluster van vakken.  Je start in februari met dezelfde vakken als de starters in september.   

 

➢ Vrijstellingen 

Voor meer info kan je steeds terecht bij de trajectcoach en studentencoach: nele.matthys@ucll.be  

 

VERSCHIL TUSSEN GRADUAAT EN BACHELOR MAATSCHAPPELIJK WERK 

 
➢ Onderzoeksvaardigheden: in een graduaatsopleiding krijg je geen (basis) van het sociaal-wetenschappelijk 

onderzoek.  Je maakt ook geen bachelorproef (eindwerk).  Je leert wel om concrete projecten te maken in de 
praktijk (geïntegreerde projecten). 
 

➢ Theoretische kennis: de focus van de opleiding ligt sterker op praktijk dan op theorie.  Hierdoor ben je vlot 
inzetbaar maar zal je minder vlot zelfstandig complexe probleemanalyses kunnen maken in nieuwe situaties.  
Een goed klankbord of coach kan hierbij ondersteuning bieden.   
 

➢ Beleidsmatig werken (politiserend werken): werken aan structuurveranderingen op macroniveau verwachten we 
niet in de opleiding.  We verwachten wel dat je sterk bent in laagdrempelig en nabij werken zodanig dat je de 
signalen van mensen kan melden bij je collega’s.  We verwachten ook visie en inzicht in structurele vormen van 
achterstelling maar niet dat je dit kan vertalen in een beleidsnota. 
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INFO OVER DE INHOUD EN HET NIVEAU 

 

Als graduaat maatschappelijk werker behoor je tot de beroepsgroep van ‘sociaal werkers’.  Het sociaal werk baseert zich 

op 5 krachtlijnen.  Deze krachtlijnen zijn nadrukkelijk terug te vinden in onze opleiding maar uiteraard aangepast aan het 

opleidingsniveau ‘graduaat maatschappelijk werk’.   

Lees alvast de inhoud van deze krachtlijnen op de volgende pagina en kijk of deze overeenkomen met je interesses.  

Tegelijk is het lezen van deze krachtlijnen een goede oefening om een inschatting te maken van het niveau van de 

opleiding (taalgebruik, taalniveau en te ontwikkelen inzichten). 

 

DE VIJF KRACHTLIJNEN   

We vertrekken steeds vanuit het mensenrechtenperspectief, maar daarnaast hebben we ook nog vijf krachtlijnen die 

zeggen waar Sterk Sociaal Werk voor gaat.  

   

Laagdrempelig en nabij werken 

Als sociaal werker ben je aanwezig in de leefwereld van mensen in een kwetsbare situatie. Je bepaalt de ‘agenda’ altijd 

samen met hen. Je zoekt voortdurend verbinding. Het realiseren van grondrechten vraagt dan ook nabijheid. Sociaal 

werkers hebben tijd en ruimte nodig om relaties op te bouwen. Ze moeten zo laagdrempelig en onvoorwaardelijk 

mogelijk kunnen werken aan ontmoeting.   

 

Verbindend werken  

Als sociaal werker ben je op drie manieren verbindend.  

• Individueel: je versterkt mensen om opnieuw greep te krijgen op hun eigen leven en betekenisvol te kunnen 

deelnemen aan de samenleving.  

• Je verbindt mensen met maatschappelijke basisinstituties (onderwijs, gezondheidszorg, de arbeidsmarkt) door 

ervoor te zorgen dat ook groepen in kwetsbare situaties er toegang toe krijgen.  

• Collectief: je werkt aan verbinding in buurten en op het lokale niveau om het samenleven te versterken.  

 

Sociaal Rechtvaardig (Politiserend) werken  

Sociaal werkers zorgen er mee voor dat mensen gebruik kunnen maken van hun sociale rechten en voordelen. Maar ze 

wijzen ook op structurele mechanismen die tot sociale onrechtvaardigheid leiden. Ze zoeken naar collectieve oplossingen 

om die mechanismen te bestrijden. Sociaal werkers zijn publieke en democratische professionals die hun stem laten 

horen, maatschappelijke belemmeringen benoemen, dominante denkpatronen in vraag durven stellen en een eigen 

positie innemen vanuit de normatieve waarden van het beroep.   

 

Procesmatig werken  

Als sociaal werker stem je je handelen voortdurend af op verwachte en onverwachte gebeurtenissen in het proces dat je 

met mensen loopt. Daarnaast benut je ook de ervaringskennis van betrokkenen. Inspraak en participatie staan altijd 

centraal. De uitkomst ligt dus niet vooraf vast.   

 

Generalistisch werken  

Als sociaal werker plaats je een persoon in zijn bredere context en heb je oog voor alle levensdomeinen. Dat maakt dat 

je perfect als brugfiguur of kruispuntwerker ingezet kan worden. Door de generalistische aanpak heb je een goed zicht 

op de sociale kaart, en heb je een uitgebreid netwerk.   

 


