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ECTS-fiche 
 

Opzet van de ECTS-fiche is om een uitgebreid overzicht te krijgen van de invulling en 

opbouw van de module. Er bestaat slechts één ECTS-fiche voor elke module.  

 

1. Identificatie 

 

Opleiding Graduaat Maatschappelijk Werk 

Module Geïntegreerde competentieverwerving 2 

Code Ad2 

Lestijden 40 

Studiepunten n.v.t. 

Ingeschatte totale 

studiebelasting  

(in uren)1 

200 uren stage  

40 uren supervisie en thuis werken 

Mogelijkheid tot 

aanvragen vrijstelling 

JA 

Vereiste aanwezigheid 100% 

 

																																																																				
1	De	totale	studiebelasting	hangt	af	van	de	kennis,	inzet	en	ervaring	van	de	student	.	De	ingeschatte	totale	
studiebelasting	geeft	een	gemiddelde	weer	en	wordt	uitgedrukt	in	uren	van	50	minuten.	Het	omvat	de	
lesmomenten,	de	verwerkings-	en	voorbereidingstijd	en	de	evaluatiemomenten.	
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2. Inhoud 

Eerste stagemodule. 

Visie, theorie en methodieken worden verbonden met het 

praktijkfunctioneren. Het kunnen meedraaien als maatschappelijk werker in 

een organisatie, mits voldoende ondersteuning en begeleiding, wordt als 

uitgangspunt genomen. 

Studenten lopen 200 uren stage in het maatschappelijke werkveld. 

Naast de beroepspraktijk vinden supervisiebijeenkomsten, individuele 

gesprekken, praktijkbezoeken en evaluatiegesprekken plaats. 

Tijdens supervisiemomenten wordt er gereflecteerd over het eigen 

functioneren en dat van anderen met de betrachting zo het 

praktijkfunctioneren te optimaliseren.  

De student dient inzicht te verwerven in de eigen mogelijkheden en 

beperkingen in functie van het beroepsprofiel van de maatschappelijk 

werker. Van daaruit kan hij of zij persoonlijke en concrete leerdoelen en 

actiepunten formuleren. 

De student is verantwoordelijk voor het eigen leerproces. 

 

3. Draagt bij tot volgende competenties 

• AC1: Denk- en redeneervaardigheid 

• AC2: Verwerven en verwerken van informatie 

• AC3: Vermogen tot kritische reflectie 

• AC4: Vermogen tot projectmatig werken 

• AC5: Creativiteit 

• AC6: Het kunnen uitvoeren van eenvoudige leidinggevende taken 

• AC7: Het vermogen tot communiceren van informatie, ideeën, 

problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken 

• AC8: Een ingesteldheid tot levenslang leren 

• ABC1: Teamgericht kunnen werken 

• ABC2: Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig 

kunnen definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de 

beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle 

oplossingsstrategieën 
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• ABC3: Het besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid, 

samenhangend met de beroepspraktijk 

• BSC1: Complexe (psychosociale) behoeften en probleemsituaties van 

individuen en groepen autonoom en toegepast wetenschappelijk 

identificeren, definiëren en analyseren 

• BSC2: Sociaalagogische voorkomings-; begeleidings- en 

veranderingsstrategieën opstellen, uitvoeren en evalueren op micro-, 

meso- en macroniveau 

• BSC3: Participeren aan samenwerkingsverbanden of deze organiseren 

• BSC4: De kwaliteit van de eigen taakuitoefening en van 

samenwerkingsverbanden integraal bewaken en bevorderen 

• BSC5: De eigen taakuitoefening en deze van samenwerkingsverbanden 

administratief en logistiek ondersteunen 

• BSC6: Ethisch handelen 

• BSC7: Reflecteren op de eigen praktijk en deze van 

samenwerkingsverbanden 

• BSC8: De eigen professionele ontwikkeling en deze van het beroep 

bevorderen 

• BSC9: De maatschappelijk werker fundeert zijn/haar professioneel 

handelen ethisch vanuit een attitude van zorgvuldigheid. Hij/zij heeft 

inzicht in de ethische aspecten van het beroep, kent de deontologische 

code ervan en hanteert de code als richtlijn in concrete situaties. Hij/zij 

is zich bewust van de dilemma’s die kunnen ontstaan in het 

spanningsveld tussen opvattingen van cliënten, eisen van de 

hulpverlenende organisaties, maatschappelijke waarden en normen en 

persoonlijke opvattingen van de maatschappelijk werker. Hij/zij bepaalt 

hierin een eigen positie en maakt gefundeerde en verantwoorde keuzes. 

• BSC10: De maatschappelijk werker toont in het bijzonder aandacht en 

respect voor culturele diversiteit (in relatie tot afkomst, klasse, gender, 

etniciteit, religie, …) In het handelen houdt hij/zij rekening met deze 

factoren en hij/zij speelt in op de culturele eigenheid van diverse 

groepen. 
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• BSC11: De maatschappelijk werker heeft in het bijzonder oog voor en 

inzicht in de factoren die allerlei vormen van kansenongelijkheid en 

maatschappelijke deprivatie in de hand werken of in stand houden. 

• BSC12: De maatschappelijk werker gaat met het cliëntsysteem een 

professionele samenwerkingsrelatie aan. Hij/zij vindt in het werken met 

cliënten een evenwicht tussen aandacht voor het cliëntsysteem en zijn 

context enerzijds en de opdracht en de positie van de dienst of 

organisatie anderzijds. 

• BSC13: De maatschappelijk werker leeft zich in in de problematiek en de 

situatie van cliëntsystemen vanuit een attitude van respect voor de 

personen en hun situatie. Hij/zij gaat om met cliëntsystemen vanuit een 

attitude van empowerment en participatie. 

• BSC14: De maatschappelijk werker gaat creatief en vernieuwend met 

situaties om. Hij/zij evalueert zijn/haar professioneel optreden kritisch 

en stuurt dit handelen voortdurend bij. Hij/zij benut supervisie, intervisie 

en andere werkvormen ter ondersteuning van het professioneel 

handelen. 

• BSC15: De maatschappelijk werker werkt naargelang de context en het 

belang, met verschillende cliëntsystemen (individuele cliënten, gezinnen, 

groepen, systemen en hun context) 

• BSC16: De maatschappelijk werk heeft inzicht in de belangrijkste 

modellen van methodisch hulpverlenen en laat zich inspireren door de 

professionele en wetenschappelijke discussie over deze modellen. Hij/zij 

maakt uit diverse modellen een verantwoorde en gefundeerde keuze en 

gaat hiermee op een niet-dogmatische wijze om. Inspelend op concrete 

situaties wendt hij/zij op een creatieve wijze inzichten en technieken uit 

methodische modellen aan en verfijnt zijn/haar methodisch werken. 

• BSC17: De maatschappelijk werker werkt procesmatig. Hij/zij zet 

volgende stappen: 

o vanuit een beginsituatie een correcte analyse maken van de 
situatie 

o de gewenste doelstellingen formuleren 
o in overleg de meest adequate aanpak kiezen 
o het proces evalueren en bijsturen. 
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Dit gebeurt samen met het cliëntsysteem, met aandacht voor de 

context en desgevallend in samenwerking met andere hulpverleners. 

Hierbij heeft hij/zij uitdrukkelijk aandacht voor de participatie van het 

cliëntsysteem en voor persoons-, systeem- en structuurgerichte 

aspecten. 

• BSC18: De maatschappelijk werker kent en hanteert de actuele sociale 

kaart. Hij/zij informeert en assisteert cliënten en doelgroepen gericht bij 

het gebruik van voorzieningen. Hij/zij consulteert, interpreteert en past 

de (sociale) wetgeving situatiegericht toe en oriënteert of verwijst het 

cliëntsysteem op een gepaste wijze door. Indien nodig of wenselijk en 

steeds in overleg, treedt hij/zij in plaats van de cliënt op en behartigt de 

belangen van de cliënt zonder hem/haar te verafhankelijken. 

• BSC19: De maatschappelijk werker heeft inzicht in de 

basismechanismen van interactie en communicatie, zowel 

interpersoonlijk als in groepen, in en tussen organisaties. Hij/zij neemt 

deel aan, verheldert en kan leiding geven aan communicatieprocessen in 

cliëntsituaties, in teamverband, in organisaties en netwerken. 

• BSC20: De maatschappelijk werker rapporteert op een deskundige 

manier, zowel mondeling als schriftelijk over het cliëntsysteem, over de 

gehanteerde methodiek en over zijn/haar eigen aanpak. Hij/zij toont de 

vaardigheid en de bereidheid om feedback te geven en te krijgen. 

• BSC21: De maatschappelijk werker heeft de vaardigheid en is bereid om 

formeel en informeel samen te werken met collega’s, in teamverband, 

met andere hulpverleners en organisaties en met vrijwilligers. 

 

Meer specifiek: zie evaluatieformulier 

 

4. Doelstellingen 

• De student hanteert, onder begeleiding, de beroepsgerichte 

competenties die een maatschappelijk werker moet behaald hebben op 

het einde van de opleiding 

• De student handelt ethisch en beseft waarom dit nodig is 

• De student onderkent de invloed van de eigen persoon op het 

functioneren als beroepskracht en reflecteert hierover op gepaste wijze 
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• De student reflecteert over praktijksituaties tijdens supervisies in functie 

van het ontwikkelen van een verantwoorde beroepshouding.  

• De student deelt zijn en reflecteert over eigen werkervaringen om de 

eigen persoon als beroepskracht te leren hanteren en ook de 

medestudenten verder te laten groeien 

 

5. Werkvormen 

•  Beroepspraktijk  

•  Praktijkbezoeken 

•  Individuele opdrachten: persoonlijk ontwikkelingsplan (POP), 

situeringsopdracht, werkverslag 

•  Gesuperviseerde groepsbijeenkomsten adhv de incidentmethode 

•  Individuele coachingsgesprekken 

 

 

6. Leermiddelen 

§ Cursusmateriaal, elektronische leeromgeving, … 

Infobundel, opdrachtenbundel, POP, ELO 

§ Literatuurlijst (verplicht/aanbevolen) 

Verplicht 

 Geen 

 Aanbevolen 

 Geen 

 

7. Evaluatie 

50 punten staan op de eigenlijke beroepspraktijk (eindevaluatiegesprek) 

50 punten staan op het schooltraject (POP + supervisie + individuele 

opdrachten) 

Totaal = 100 punten 

De lector heeft de eindbeslissing over de punten voor de gehele module 

Voor deze module is geen tweede zit mogelijk 

Details: zie evaluatiecontract                     
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8. Gecombineerd onderwijs / zelfstudie opdrachten 

Niet van toepassing  

 

9. Laatste wijziging 

30-08-2015 


