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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 Systeemgericht werken 

Code Bc4 

Lestijden 60 

Studiepunten n.v.t. 

Ingeschatte totale 

studiebelasting  

(in uren)1 

70 

Mogelijkheid tot 

aanvragen vrijstelling 

JA 

Vereiste aanwezigheid 100% 

 

 

2. Inhoud 

o Systeemdenken 

o Kadering: de algemene systeemtheorie 

o Systeemdenken: systemen en hun eigenschappen 

o Systeemgerichte hulpverlening: drie praktische voorbeelden 

o Groepsmaatschappelijk werk 

o Beknopte voorstelling 

o Fasering van het groepswerk, plannen en programmeren van 

activiteiten 

                                                             
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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o Processen in groepen 

o Methoden en technieken 

o Meervoudige partijdigheid 

o Werken met gezinnen in de hulpverlening 

o Het gezonde gezin 

o Gezinstypen 

o Ontwikkelingsfasen van gezinnen 

o Analyse van de hulpvraag en hypothesevorming 

o Contextuele hulpverlening 

 

3. Draagt bij tot volgende competenties 

 AC1  Denk en redeneervaardigheid 

 AC2  Verwerven en verwerken van informatie 

 AC3  Vermogen tot kritische reflectie 

 AC4  Creativiteit 

 AC8  Ingesteldheid tot levenslang leren 

 ABC2  Oplossingsgericht kunnen werken 

 ABC3  Het besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid, 

samenhangend met de beroepspraktijk 

 BSC1  Complexe behoeften en probleemsituaties van individuen en 

groepen autonoom en toegepast wetenschappelijk kunnen identificeren, 

analyseren en definiëren 

 BSC6  Ethisch handelen 

 BSC8  De eigen professionele ontwikkeling en deze van het beroep 

bevorderen 

 BSC9  Ethisch funderen 

 BSC10  Attitude, professionele opstelling en gerichtheid.  Hij toont in het 

bijzonder aandacht en respect voor culturele diversiteit 

 BSC11  Bijzonder oog hebben voor en inzicht in die factoren die allerlei 

vormen van kansenongelijkheid in de hand werken 

 BSC13  De maatschappelijk werker leeft zich in in de problematiek van 

cliëntsystemen vanuit een attitude van respect voor de personen en hun 

situatie 
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 BSC14  De maatschappelijk werker gaat creatief en vernieuwend met 

situaties om. Hij/zij evalueert zijn/haar optreden kritisch en stuurt dit 

handelen voortdurend bij. 

 BSC15  Hij/zij werkt naargelang de context en het belang met 

verschillende cliënt systemen 

 BSC16  Hij/zij heeft inzicht in de belangrijkste modellen van methodisch 

hulpverlenen en laat zich inspireren door de professionele en 

wetenschappelijke discussie over deze modellen 

 BSC17  Hij/zij werkt procesmatig. 

 BSC19  Hij/zij heeft inzicht in de basismechanismen van interactie en 

communicatie zowel interpersoonlijk als in groepen, in en tussen 

organisaties 

 BSC20  Rapporteren op een deskundige manier, zowel mondeling als 

schriftelijk over het cliëntsysteem en de gehanteerde methodiek 

 

4. Doelstellingen 

 Dynamisch kunnen kijken naar interagerende en contextueel ‘levende’ 

groepen (individuen, gezinnen, organisaties) 

 Groepswerk kunnen opzetten en begeleiden binnen de hulpverlening  

 De systeemvisie verwerven en integreren zowel in het kijken naar 

individuen/gezinnen als in de analyse van de eigen werkcontext 

 Circulair kunnen denken en handelen 

 

5. Werkvormen 

 Instructievormen: doceren, vertellen, demonstreren 

 Interactievormen: onderwijsgesprek, klasgesprek, kringgesprek, 

discussie 

 Spelvormen: rollenspel, simulatiespel 

 Opdrachtvormen: huiswerk, groepswerk, partnerwerk, practicum 

 

6. Leermiddelen 

 Cursusmateriaal 

Cursus, artikels over groepsmaatschappelijk werk, ELO (elektronische 

leeromgeving), artikels uit het nieuwe Handboek Systeemtheorie  
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 Literatuurlijst (verplicht/aanbevolen) 

o Verplicht:  

Savenije, A., Van Lawick, M.J. & Reijmers, E.T.M. (2012). 

Handboek Systeemtherapie. Utrecht: de Tijdstroom.  

De Fleurquin D., Groepsmaatschappelijk werk, belasting of 

toegevoegde waarde?, in: Sociaal, vol. 14/1993, nr 7, blz. 15-18. 

 

o Aanbevolen:  

Ausloos, G.(1999). De competenties van families. Leuven: Garant.  

De Fraye, M. (2006), Constructieve groepsprocessen. Werken met 

groepen. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.  

Hoger instituut voor gezinswetenschappen, diverse auteurs 

(2005). Waanzin van het gezin. Tielt: Lanno.  

Michielsen, M., Van Mulligen W., Hermkens L. (2010). Leren over 

leven en loyaliteit: over contextuele hulpverlening. Leuven: Acco. 

Remmerswaal, Jan (2006). Groepswerk. In: Begeleiden van 

groepen. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.  

Rober P. (2002). Samen in therapie. Leuven: Acco. 

 

7. Evaluatie 

De evaluatie in eerste zittijd bestaat uit vier onderdelen:  

1. actieve deelname aan groepsopdrachten tijdens de 

contactmomenten: 30% van de punten;  

2. uitwerking van een artikel in de klas: 10% van de punten;  

3. actieve deelname aan het afstandsonderwijs: 30% van de punten; 

4. schriftelijke toets: 30% van de punten.  

Deze onderdelen worden in meer detail beschreven in het evaluatiecontract. 

 

8. Gecombineerd onderwijs / zelfstudie opdrachten 

In deze module wordt aan gecombineerd onderwijs gedaan: 25% 

afstandsonderwijs en 75% contactmomenten. Tijdens de lessen die 

ingevuld worden door afstandsonderwijs wordt er telkens een leerpad 

aangemaakt. Dit leerpad moet op de dag zelf doorlopen worden. In de 
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planning staat op welke dagen het afstandsonderwijs valt (zie de afkorting 

WM = werkmoment).  

De voorwaarden voor het gecombineerd onderwijs worden in meer detail 

beschreven in het evaluatiecontract. 

 

9. Laatste wijziging 

24 juni 2014 


