Bachelor Sociaal Werk met een 90-studiepuntenprogramma (2020-2021)
Als je in het bezit bent van een Professionele bachelor uit het studiegebied sociaalagogisch werk:







orthopedagogie,
toegepaste psychologie,
sociale readaptatiewetenschappen,
gezinswetenschappen,
maatschappelijke veiligheid,
pedagogie van het jonge kind

dan kun je aan UCLL - Sociale School Heverlee een bachelor in sociaal werk halen, in een
verkort traject van 90-studiepunten (dat is dus een studieduurverkorting van 90
studiepunten), dat loopt over vier semesters (twee academiejaren).
Het 90-studiepuntenprogramma is verdeeld over vier semesters. Bij de start kies je meteen voor
een afstudeerrichting: maatschappelijke advisering, maatschappelijk werk of sociaal-cultureel
werk.
In het eerste drie semesters ligt de klemtoon op opleidingsonderdelen met theorie, methodiek en
training.
In het vierde en laatste semester loop je stage en werk je je afstudeerproject af. Studenten in dit
traject maken geen bachelorproef, maar getuigen van de integratie van een aantal
opleidingspecifieke leerdoelstellingen via een afstudeerproject van 3 studiepunten.
Dit traject wordt georganiseerd als gewoon dagonderwijs. Studenten die werken en studeren willen
combineren spreiden het traject over een langere periode. Studietrajectbegeleiders zoeken mee
naar een ideaal traject.
In de onderstaande overzichten per afstudeerrichting staan de opleidingsonderdelen die je moet
volgen (rood=generiek; oranje = Sociaal Werk traject, geel=afstudeerrichtingspecifiek; groen =
specifiek voor verkorte trajecten, grijs=vrijgesteld).
Op grond van de precedentenlijst of nader onderzoek kunnen extra vrijstellingen (EVK) toegekend
worden.
Studenten in dit traject schrijven steeds in voor het volledige traject van 180-studiepunten. Het
vrijstellingspakket wordt toegewezen bij de opmaak van een individueel studieprogramma (ISP).
Meer info:
Gunter Gehre - gunter.gehre@ucll.be – 016 37 51 00.
Als je mailt, voeg dan altijd je gsm-nummer bij.

Afstudeerrichting Maatschappelijke advisering
Studieprogramma

Profiel
HELP MENSEN AAN HUN RECHTEN IN EEN SOLIDAIRE SAMENLEVING
Een maatschappelijk adviseur maakt mensen wegwijs op kwetsbare momenten in hun leven. Je
ontwikkelt expertise in de sociale economie, armoedebestrijding, arbeidsbemiddeling en
trajectbegeleiding. Maar ook sociale rechtvaardigheidsvraagstukken, sociale actie en sociale
beleidsvoering krijgen aandacht. Verder word je vaardig in advisering, belangenverdediging en
sociale rechtsbedeling.

Tewerkstelling
Maatschappelijke adviseurs vinden snel en makkelijk werk als (traject)begeleider of
verantwoordelijke in de sociale economie, buurtdiensten en arbeidsbemiddeling. Ook als
verantwoordelijke of medewerker bij (lokale) besturen, koepelorganisaties, vakbonden, Noord-Zuid
werk, als consulent sociale rechtsbedeling of pleiter bij rechtskundige diensten zullen zij aan de
slag kunnen.

Tijdspad
Semester 1
Jaar X

 Inleiding in het sociaal werk (5)
 Sociale Verandering : analyseren, positioneren
en verbinden (6)
 Burgerlijk recht (3)
 Organiseren, ondernemen en innoveren (3)

Jaar
X+1







Semester 2

 Arbeidsrecht (3)
 Socialezekerheidsrecht(3)
 Stad in verandering: wonen, werken en
samenleven (9)
 Onderhandelen, bemiddelen en
conflicthantering (3)
Werken aan mensenrechten (7)
De toekomst van sociale bescherming (5)
Afstudeerproject (3)
De toekomst van Arbeid (5)
Sociaal ondernemen & systeemverandering (4)
Samenwerken in netwerken (4)
Krachtgericht coachen (3)
Stage 2 (70 dagen stage in semester 2)

Afstudeerrichting Maatschappelijk Werk
Studieprogramma

Profiel
GELOOF IN DE KRACHTEN VAN MENSEN EN HUN OMGEVING
Een maatschappelijk werker gelooft in de groeikrachten van mens en samenleving. Aan wie minder
kansen krijgt biedt de maatschappelijk werker informatie, advies, psychosociale hulpverlening. Het
kan gaan om sociale, psychische, materiële en/of financiële moeilijkheden. Je gaat op zoek naar
dieper liggende redenen voor on-welzijn, je treedt preventief of pakt moeilijke situaties grondig
aan.

Tewerkstelling
De maatschappelijk werker kan aan de slag in diensten voor algemeen welzijnswerk, de integrale
jeugdzorg, de zorg voor personen met een handicap, de ouderenzorg, onderwijsbegeleiding,
asielcentra en initiatieven voor etnische - culturele minderheden. Ook de OCMW’s, de
gezondheidszorg, verslavingszorg, justitie en organisaties voor kind en gezin zijn belangrijke
werkgevers.
Tijdspad
Semester 1
Jaar X

Jaar X+1






Inleiding in het sociaal werk (5)
Hulpverlenen exploreren (6)
Burgerlijk recht (3)
Organiseren, ondernemen en innoveren (3)

Semester 2

 Arbeidsrecht (3)
 Socialezekerheidsrecht(3)
 Sociale Psychologie (3)
 Hulpverlenen oefenen (3)
 Rechten realiseren 1 (3)
 Kritische analyse van het sociaal beleid (3)
 Praktijktheorieën maatschappelijk werk (3)
Werken aan mensenrechten (7)
 Hulpverlenen vanuit persoon, systeem,

Leren uit cases
structuur (6)

Internationale MW-praktijken (3)
 Rechten realiseren 2 (3)

Afstudeerproject (3)
Stage 2 (70 dagen stage in semester 2)

Afstudeerrichting Sociaal-Cultureel Werk
Studieprogramma

Profiel
LAAT MENSEN SCHITTEREN IN DE SAMENLEVING VAN MORGEN
De sociaal-cultureel werker wil de banden tussen mensen, groepen en de samenleving versterken.
Sociale leerprocessen in gang zetten, de participatie in de samenleving versterken zijn
kernopdrachten van de sociaal cultureel werker. Zo dragen ze bij aan een samenleving die
democratie, solidariteit, inclusie en duurzaamheid voorop stelt. Haal je organisatietalent, teamspirit
en enthousiasme al maar naar boven: jij zal mensen doen schitteren.

Tewerkstelling
Een sociaal-cultureel werker komt terecht in: jeugddiensten en -centra, jeugdclubs,
jeugdbewegingen, verenigingswerk, cultuurcentra, cultuurdiensten en cultuurprojecten,
thematische bewegingen (zoals: Greenpeace, Vredeseilanden), actiegroepen en sociale
bewegingen…. Je kan ook aan de slag bij organisaties die zich richten op een buurt of specifieke
doelgroep in het buurt- en straathoekwerk, gemeenschapswerk… , organisaties voor personen met
een beperking, vormingsinstellingen en werkingen met minderheden en vluchtelingen.
Tijdspad
Semester 1
Jaar X







Jaar X+1







Inleiding in het sociaal werk (5)
Burgerlijk recht (3)
Organiseren, ondernemen en innoveren (3)
Gemeenschapsvorming en participatie (3)
Groepsdynamica I – werken in groepen (3)

Semester 2

 Arbeidsrecht (3)
 Socialezekerheidsrecht (3)
 Cultureel werken (3)
 Educatief werken (3)
 Maatschappelijk bewegingswerk (3)
 Kritische analyse van de samenleving (3)
Werken aan mensenrechten (7)
DNA van het SCW (3)

Afstudeerproject (3)
SCW-Labo (6)

Communitybuilding @ Berlin (3)
Groepsdynamica II – Werken met groepen (3)
Beleid maken en beïnvloeden (3)
Sociaal cultureel ondernemen (3)
Stage 2 (70 dagen stage in semester 2)

