Bachelor Sociale Readaptatiewetenschappen met een 90studiepunten-programma (2018-2019)
Als je in het bezit bent van een:

o

Professionele bachelor uit het studiegebied sociaal-agogisch werk:
maatschappelijke veiligheid
Professionele bachelor uit het studiegebied onderwijs

o

Academische bachelor in de agogiek, pedagogie, psychologie

o

Master in de logopedie en de audiologische wetenschappen, politieke en
sociale wetenschappen

o

Graduaat maatschappelijk werk, sociaal-cultureel werk, personeelswerk,
syndicale werk

o

dan kun je aan UCLL - Sociale School Heverlee een bachelor in sociale
readaptatiewetenschappen halen, met een 90-studiepuntenprogramma (dat is
dus een studieduurverkorting van 90 studiepunten), dat loopt over drie
semesters (anderhalf jaar).
Het 90-studiepuntenprogramma is verdeeld over drie semesters.
In het eerste semester van het eerste academiejaar volg je grosso mode
opleidingsonderdelen van opleidingsfase 1 & 2 voor 30 studiepunten. De
opleidingsonderdelen die je in dat eerste semester volgt zijn in het onderstaande
opleidingsprogramma per afstudeerrichting aangeduid met een (1).
In het tweede semester volg je een aantal opleidingsonderdelen uit opleidingsfase 3
voor 26 studiepunten. Ze staan aangeduid met een (2).
In het derde en laatste semester van je opleiding (dat is het eerste semester van het
volgende academiejaar) volg je de beroepspraktijk (stage) van opleidingsfase 3 en maak
je je bachelorproject voor in totaal 34 studiepunten. De opleidingsonderdelen zijn
aangeduid met een (3).
Op grond van de precedentenlijst of nader onderzoek kunnen GEEN extra vrijstellingen
(EVK) toegekend worden.
In het onderstaande overzicht staan de opleidingsonderdelen die je moet volgen. Je
hebt voor 90 studiepunten vrijstellingen.
Meer info:
Leen Van Den Broeck – leen.vandenbroeck@ucll.be.
Als je mailt, voeg dan je gsm-nummer toe.
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Beleidsvraagstukken en sectoren (1)
Gedragsbeïnvloeding (1)
Intercultureel werken SRW (1)
Jeugdcriminologie (1)
Kinderen en jongeren met een beperking (2)
Orthopedagogiek (2)
Psychopathologie SRW (1)
Sociaal-wetenschappelijk onderzoek SRW (1)
Bachelorproject SRW 90 (3)
Beroepspraktijk III (3)
International Exchange Program (2)
Ethiek en samenleving SRW(2)
Opvoedingsondersteuning (2)
Handelingsplanning (1)
Keuzeopleidingsonderdeel (1)
Organisatiebeleid- en beheer SRW (2)
Sociaal-agogische vaardigheden III (2)
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