
 

 

 

 

PBA Sociaal werk, Aansluitingstraject na graduaat (90 sp) 

 

Sociaal werk: van graduaat naar bachelor (2020-2021) 

Een verkorte leerroute (90 studiepunten) voor afgestudeerden met een graduaat maatschappelijk werk,  

sociaal-cultureel werk of syndicaal werker. 

  

Gegradueerden maatschappelijk werk, sociaal-cultureel werk, syndicaal werker of begeleider in de sociale economie kunnen via de 90 studiepuntenroute 
het diploma halen van bachelor in het sociaal werk, en dus de wettelijk beschermde titel van maatschappelijk assistent(e).  

Het 90-studiepuntenprogramma loopt in principe over twee academiejaren (4 semesters): 3 semesters onderwijsactiviteiten en 1 semester voltijds 
stage.  

Studenten met een graduaat in het maatschappelijk werk, sociaal-cultureel werk of syndicaal werk kunnen in de bacheloropleiding hun afstudeerrichting 
in het traject Sociaal Werk kiezen.  

Studenten met een graduaat HR-medewerker (HR support) kunnen een eveneens een bachelordiploma halen in het Sociaal Werk (afstudeerrichting 
Personeelswerk- traject HR) via een studieprogramma van 90-studiepunten. Zij vallen niet onder de regelingen in deze nota. (Zie informatie bij 
personeelswerk) 

Studenten met een graduaat/bachelor sociale readaptatiewetenschappen van voor 2012 worden hiermee gelijkgesteld en volgen dus ook een 
programma van 90 studiepunten.  

Studenten met een graduaat Orthopedagogie krijgen een aangepast traject van +/- 105 studiepunten gebaseerd op onderstaande programma’s. Het 

gaat dus om 90 studiepunten aangevuld met een pakket van 15 studiepunten. 

Voor deze trajecten kunnen studenten in een diplomacontract starten bij het begin van het academiejaar en bij de start van het tweede semester. 

 

Hieronder vind je de standaardtrajecten per afstudeerrichting. De meeste opleidingsonderdelen worden op het einde van het semester geëvalueerd. 

Sommige opleidingsonderdelen starten of eindigen op een afwijkend moment.  



 

 

PBA Sociaal werk – afstudeerrichting Maatschappelijke Advisering 
 90 

SP 
Lesdag Eerste semester SP Lesdag Tweede semester SP 

MAD Maandag Burgerlijk Recht(*) 3 Maandag Vaardig met informatie 3 

   Maandag Sociologie 4 

   Maandag  Sociaalzekerheidsrecht 3 

Dinsdag Werken aan mensenrechten (*) 7 

Dinsdag Vaardig met data (**) 3 Dinsdag  Diversiteitswerkplaats 5 

Vrijdag Sociaal Werk praktijken (***) 4 Donderdag Sociaal Werk in Mondiaal perspectief 3 

   Donderdag Stad in verandering: wonen, werken en samenleven 9 

  10   34 

 Derde semester    Vierde semester   

Maandag Ethics & Future Social Work 3    

X De toekomst van Arbeid 5    

X Sociaal ondernemen & systeemverandering  4    

X Samenwerken in netwerken 4    

 Bachelorproef    Bachelorproef 9 

 Stage 2 (voortraject stage)   Stage 2 (70 dagen tussen eind februari en half juni) 21 

  16   30 

 

(*) Deze opleidingsonderdelen lopen van half september tot de herfstvakantie, lopen verder begin januari. (Examen eind januari) Werken aan 

mensenrechten loopt verder in semester 2. 

(**) Dit opleidingsonderdeel loopt van half september tot de herfstvakantie. (examen eind januari) 

(***) Dit opleidingsonderdeel start half oktober. (examen in januari) 

 



 

 

 

 

 



 

 

PBA Sociaal werk – afstudeerrichting Maatschappelijk Werk 
 90 

SP 
Lesdag Eerste semester SP Lesdag Tweede semester SP 

MAD    Maandag Vaardig met informatie 3 

   Maandag Sociologie 4 

   Maandag  Sociaalzekerheidsrecht 3 

Dinsdag Werken aan mensenrechten (*) 7 

Dinsdag Vaardig met data (**) 3 X Rechten realiseren 1 3 

Vrijdag Sociaal Werk praktijken (***) 4 Donderdag Sociaal Werk in Mondiaal perspectief 3 

   Donderdag Beleid, politiek en samenleving 3 

   X Kritische analyse van het sociaal beleid 3 

   X Praktijktheorieën Maatschappelijk Werk 3 

  7   32 

 Derde semester    Vierde semester   

Maandag Ethics & Future Social Work 3 Maandag  Sociale Psychologie 3 

X Psychopathologie 3    

X Rechten realiseren 2 3  Leren uit cases 3 

X Hulpverlenen vanuit persoon, systeem, structuur  6    

 Bachelorproef    Bachelorproef 9 

 Stage 2 (voortraject stage)   Stage 2 (70 dagen tussen eind februari en half 

juni) 

21 

  15   36 

 

(*) Deze opleidingsonderdelen lopen van half september tot de herfstvakantie, lopen verder begin januari. (Examen eind januari) Werken aan 

mensenrechten loopt verder in semester 2. 

(**) Dit opleidingsonderdeel loopt van half september tot de herfstvakantie. (examen eind januari) 

(***) Dit opleidingsonderdeel start half oktober. (examen in januari) 



 

 

 

 

 



 

 

PBA Sociaal werk – Afstudeerrichting Sociaal-Cultureel Werk 
 90 SP Lesdag Eerste semester SP Lesdag Tweede semester SP 

MAD Maandag Burgerlijk Recht(*) 3 Maandag Vaardig met informatie 3 

Maandag  Fundamenten van het recht 3 Maandag Sociologie 4 

   Maandag  Sociaalzekerheidsrecht 3 

Dinsdag Werken aan mensenrechten (*) 7 

Dinsdag Vaardig met data (**) 3 X Kritische analyse van de samenleving 3 

Donderda

g 

Filosofie 3 Donderdag Sociaal Werk in Mondiaal perspectief 3 

Vrijdag Sociaal Werk praktijken (***) 4 Donderdag Beleid, politiek en samenleving 3 

   X Educatief werken  3 

   X Cultureel werken  3 

   X Maatschappelijk bewegingswerk 3 

  16   35 

 Derde semester    Vierde semester   

Maandag Ethics & Future Social Work 3 Maandag    

X DNA van het SCW 3    

X Beleid maken en beïnvloeden 3    

X Sociaal cultureel ondernemen 3    

 Bachelorproef    Bachelorproef 9 

 Stage 2 (voortraject stage)   Stage 2 (70 dagen tussen eind februari en half juni) 21 

  12   30 

 

(*) Deze opleidingsonderdelen lopen van half september tot de herfstvakantie, lopen verder begin januari. (Examen eind januari) Werken aan 

mensenrechten loopt verder in semester 2. 

(**) Dit opleidingsonderdeel loopt van half september tot de herfstvakantie. (examen eind januari) 

(***) Dit opleidingsonderdeel start half oktober. (examen in januari) 



 

 

 

 
 

 



 

 

Praktische schikkingen 
 

Plaats en dagen van de contacturen 

Het programma loopt op de Campus Sociale School Heverlee van de UC Leuven-Limburg.  

Academiejaar 2020-2021 start op maandag 21 september 2020. 

 

Informatie over inschrijving 

De voorinschrijving gebeurt elektronisch via www.ucll.be, doorklikken op ‘Inschrijven’, kies het traject ‘Pba Sociaal Werk – 90 sp na graduaat (Leuven). 

 

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 in het aansluitingstraject is dat Ruth Vanthoor (ruth.vanthoor@ucll.be). 

 

Studiegeld 

Per inschrijving wordt er een basisbedrag van 245,20 euro gevraagd. Elk opgenomen studiepunt kost 11,70 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.  
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