
 
 

PBA Sociaal werk, 62sp na graduaat 
 
Sociaal werk: van graduaat naar bachelor (2019-2020) 

Een verkorte leerroute (62 studiepunten) voor afgestudeerden met een graduaat maatschappelijk werk,  
sociaal-cultureel werk of syndicaal werker, of met een graduaat begeleider in de sociale economie. 

  
Gegradueerden maatschappelijk werk, sociaal-cultureel werk, syndicaal werker of begeleider in de sociale economie kunnen via de 62 studiepunten route 
het diploma halen van bachelor in het sociaal werk, en dus de wettelijk beschermde titel van maatschappelijk assistent(e).  
 
Het 62-studiepuntenprogramma loopt in principe over anderhalf academiejaar (3 semesters): 2 semesters en 1 semester voltijds stage.  
 
Wie een graduaat in een bepaalde afstudeerrichting haalde, moet dezelfde afstudeerrichting volgen in het aansluitingstraject. 

 maatschappelijk werk = MW  
 sociaal-cultureel werk = SCW,  
 syndicaal werk = MAD 

 
Studenten die in het CVO het graduaat  Begeleider in de Sociale Economie behaalden, volgen het traject van MAD, maar nemen ‘MBW40A Burgerlijk 
Recht’ op in plaats van ‘MBW89A Sociaal Ondernemen’. 
 
Studenten met een graduaat HR-medewerker (HR support) kunnen een bachelordiploma halen in het Sociaal Werk (afstudeerrichting Personeelswerk) via 
een studieprogramma van 90-studiepunten. Zij vallen niet onder de regelingen in deze nota. 
 
Wie een graduaat in een bepaalde afstudeerrichting behaalde maar voor het behalen van de bachelor sociaal werk via het aansluitingstraject kiest voor 
een andere afstudeerrichting moet de afstudeerrichtingspecifieke opleidingsonderdelen toevoegen aan het individueel studieprogramma (+ 12 
studiepunten). Het totale programma heeft dan een omvang van 74 studiepunten.  
 
Studenten met een graduaat/bachelor sociale readaptatiewetenschappen van voor 2012 worden hiermee gelijkgesteld en volgen dus ook een 
programma van 74 studiepunten. In dit geval kan het programma lopen over 4 semesters i.p.v. 3. 
 



 
 
Voor deze laatste twee groepen geldt dat ze inschrijven in het standaardtraject (180 SP) en een vrijstellingenpakket krijgen van 106 studiepunten op 
basis van hun eerder verwerven diploma. 
 
Voor deze trajecten kunnen studenten in een diplomacontract starten bij het begin van het academiejaar en bij de start van het tweede semester. 
Studenten die in 2019-2020 starten in dit traject engageren zich op de opleiding in deze omvang af te werken uiterlijk in het academiejaar 2021-2022. 
Omwille van curriculumhervormingen kan de inhoud van het traject wel gewijzigd worden. 
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62 
SP 

 Eerste semester S
P 

 Tweede semester SP 

MAD MBW06A Arbeidstraject- en loopbaanbegeleiding II 3 MBW07A Bachelorproject MAD I 6 

MBW85B Basis Sociaal Werk 4 MBW89A Sociaal Ondernemen 3 

MBW52A Ethics & Future Social Work 3 MBW90B Sociaal Werk in Mondiaal Perspectief 3 

MBW88B Sociaal Werk Praktijken 4 MBW92B Vaardig met data 3 

MBW10S Sociale rechtspraktijken: toepassingen arbeidsrecht 3    

  17   15 

MW MBW85B Basis Sociaal Werk 4 MBW10A Bachelorproject MW I 6 

MBW52A Ethics & Future Social Work 3 MBW74X Psychopathologie SW 3 

MBW79A Sociaal-juridische dienstverlening MW 3 MBW90B Sociaal Werk in Mondiaal Perspectief 3 

MBW88B Sociaal Werk Praktijken 4 MBW92B Vaardig met data 3 

MBW91A Welzijn en samenleving 3    

  17   15 

SCW MBW85B Basis Sociaal Werk 4 MBW16A Bachelorproject SCW I 6 

MBW40A Burgerlijk recht 3 MBW45A Cultuurwetenschap 3 



 
 

MBW52A Ethics & Future Social Work 3 MBW90B Sociaal Werk in Mondiaal Perspectief 3 

MBW20S DNA van SCW 3 MBW92B Vaardig met data 3 

MBW88B Sociaal Werk Praktijken 4    

  17   15 

 
Student neemt eerste academiejaar 32 SP op in ISP  daarop volgend academiejaar nog 30 SP  (BP III - BAP II) in eerste semester en 
afstuderen in januari! 
Academiejaar x+1: 

62 SP  Eerste semester SP 
MAD MBW08A Bachelorproject MAD II 4 

MBW16X Beroepspraktijk III MAD (sem 1) 26 

  30 

MW MBW11A Bachelorproject MW II 4 

MBW15X Beroepspraktijk III MW (sem 1) 26 

  30 

SCW  MBW17A Bachelorproject SCW II 4 

MBW20X Beroepspraktijk III SCW (sem 1) 26 

  30 

 
Studenten studeren af eind januari. 

 
 
 



 
 

 
 



 
 

 



 
 

 



 
 

Praktische schikkingen 
 
Plaats en dagen van de contacturen 
Het programma loopt op de Campus Sociale School Heverlee van de UC Leuven-Limburg.  
Academiejaar 2019-2020 start op maandag 16 september 2019. 
 
Informatie over inschrijving 
De voorinschrijving gebeurt elektronisch via www.ucll.be, doorklikken op ‘Inschrijven’, kies het traject ‘Aansluitingstraject 62SP’! 
 
Studententrajectcoach 
Elke student binnen de bacheloropleiding krijgt een Studententrajectcoach (STC’er) toegewezen. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor studenten binnen 
de opleiding. Voor de studenten uit het aansluitingstraject is dat Ruth Vanthoor (ruth.vanthoor@ucll.be). 
 
Studiegeld 
Per inschrijving wordt er een basisbedrag van 242,80 euro gevraagd. Elk opgenomen studiepunt kost 11,60 euro. 
De UCLL en de KU Leuven zijn erkende opleidingsverstrekkers. Opleidingscheques kunnen dus ingebracht worden. 
 
Studiebeurs 
Sommige studenten hebben recht op een studiebeurs. Informatie hierover kan je bij de studentendienst of bij de sociale dienst van de KU Leuven 
krijgen. 
 
Onderwijs- en examenreglement 
Dit vind je op www.ucll.be, doorklikken op ‘Studeren/student aan UCLL/Administratie’! 
 
EVK/ EVC 
Wie gebruik wil maken van EVK (Eerder Verworven Kwalificaties) of EVC (Eerder Verworven Competenties) procedures, kan contact opnemen met Gonda 
Theunis (gonda.theunis@ucll.be). 
 
Vlaams opleidingsverlof 
Het ‘Betaald Educatief verlof’ (BEV) wordt vanaf 1 september 2019 vervangen door het ‘Vlaams Opleidingsverlof’ (VOV). Je leest hier alles over op de 
website van de Vlaamse Overheid: https://www.vlaanderen.be/vlaams-opleidingsverlof-vov-1.  
 


