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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 Sociaal juridische hulpverlening 

Code Bb3 

Lestijden 40 

Studiepunten  

Ingeschatte totale 

studiebelasting  

(in uren)1 

75 uren 

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 

Personen- en familierecht: 

- afstamming en nationaliteit,ouderlijke rechten en plichten,voogdij 

- huwelijk,samenwonen, echtscheiding en scheidingsbemiddeling 

- rechts-en handelingsbekwaamheid: bekwamen en onbekwamen 

Overlijden en erfrecht 

Bijzondere overeenkomsten 

- Huren:huurcontract,verbreking,huurprijs en duur van de huur. 

- Kopen- verkopen: met aandacht voor krediet en koop op 

afbetaling,consumentenkrediet en schuldbemiddeling. 

- Aansprakelijkheid: voor eigen daad, voor daden van derden, voor zaken. 

 

3 Draagt bij tot volgende competenties 

AC 1: Denk- en redeneervaardigheid: beheersingsniveau 3 

AC 2: Verwerven en verwerken van informatie: beheersingsniveau 3 

AC 3: Vermogen tot kritische reflectie : beheersingsniveau 3 

ABC 2 : 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. 

ABC 3 : Het besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid, 

samenhangend met de beroepspraktijk. 

BSC 6 : Ethisch handelen 

BSC9 : De maatschappelijk werker fundeert professioneel handelen 

ethisch vanuit een attitude van zorgvuldigheid. Hij heeft inzicht in de 

ethische aspecten van et beroep, kent de deontologische code ervan en 

hanteert deze code als richtlijn in concrete situaties. Hij is zich bewust 

van de dilemma’s die kunnen ontstaan in het spanningsveld tussen 

opvattingen van cliënt en, eisen van de hulpverlenende organisaties, 

maatschappelijke waarden en normen en persoonlijke opvattingen van 
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de maatschappelijk werker. Hij bepaalt hierin een eigen positie en maakt 

gefundeerde en verantwoorde keuzes 

BSC 11: 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. 

BSC 18 : De maatschappelijk werker kent en hanteert d sociale kaart Hij 

informeert en assisteert cliënten en doelgroepen gericht bij het gebruik 

van voorzieningen. Hij zij consulteert interpreteert en past wetgeving 

situatiegericht toe en oriënteert of verwijst het cliëntsysteem op een 

gepaste wijze door. Indien nodig of wenselijk en steeds in overleg, 

treedt hij in plaats van de cliënt op en behartigt de belangen van de 

cliënt zonder hem of haar afhankelijk te maken. 

 

 

 

3 Doelstellingen 

o De student kan sociaaljuridische aspecten in de problemen van cliënten 

onderkennen. 

o Student kan basisinformatie geven aan de cliënt. 

o Student kan wetgeving  consulteren, interpreteren en op zijn niveau 

situatiegericht  toepassen. 

o Student kan het cliëntsysteem sociaaljuridisch oriënteren en desgevallend 

verwijzen. 

o Student is in staat juridische literatuur m.b.t. de leerinhoud opzoeken. 

o Student kan juridische literatuur m.b.t. doornemen in functie van het 

probleem van de cliënt. 

o Student heeft inzicht in de werking van de privaatrechtelijke rechtspleging. 

o Student kan het verband zien tussen de problemen die cliënten ervaren  op 

burgerrechtelijk vlak en de maatschappelijke bepaaldheid hiervan . 

 

4 Werkvormen 

Instructievormen: doceren, vertellen, demonstreren 
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o Interactievormen: onderwijsgesprek, klassengesprek, 

kringgesprek, discussie 

o Opdrachtvormen: huiswerk, partnerwerk 

 

 

5 Leermiddelen 

Literatuurlijst: verplicht: 

Handboek: Inleiding tot het recht ,Van Hoecke M., Bouckaert B. 
ACCO 2014      
ISBN 9789033495519  

Internet en vaktijdschriften 

 

 

 

6 Evaluatie 

Opdracht op 30%  

Kennistoets op 70%  

Zie evaluatiecontract 

 

 

7 Laatste wijziging 

24 juni 2014 


