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ECTS-fiche 
 

 

1. Identificatie 

 

Opleiding Graduaat Maatschappelijk Werk 

Module Sociaal-agogische vaardigheden 

Code Bc5 

Lestijden 40 

Studiepunten n.v.t. 

Ingeschatte totale 

studiebelasting  

(in uren)1 

60 

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 

In deze praktische module wordt dieper ingegaan op 

hulpverleningsgesprekken.  

Achtereenvolgens komen volgende onderdelen aan bod: 

o Emancipatorisch werken 

o Gesprekstechnieken 

o Luistervaardigheden 

o Regulerende vaardigheden 

o Nuancerende vaardigheden 

o Soorten hulpverleningsgesprekken 

o Intakegesprek 

o Probleemoplossend gesprek 

o Slecht-nieuws-gesprek 

o Verslaggeving van hulpverleningsgesprekken 

Na herhaling en verdere uitdieping van deze aspecten tijdens theorielessen 

volgen telkens praktische oefenlessen waarin de studenten de vaardigheden 

in kleine groepjes inoefenen. Naast het inoefenen van de vaardigheden 

vormt ook reflectie een belangrijk onderdeel van deze module.  

 

3. Draagt bij tot volgende competenties 

•  AC1: Denk- en redeneervaardigheid 

•  AC3: Vermogen tot kritische reflectie 

•  AC5: Creativiteit 

•  AC8: Een ingesteldheid tot levenslang leren 

•  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 

•  ABC3: Het besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid, 

samenhangend met de beroepspraktijk 

•  BSC2: Sociaalagogische voorkomings-; begeleidings- en 

veranderingsstrategieën opstellen, uitvoeren en evalueren op micro-, 

meso- en macroniveau 
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•  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. 

•  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. 

•  BSC16: De maatschappelijk werk heeft inzicht in de belangrijkste 

modellen van methodisch hulpverlenen en laat zich inspireren door de 
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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: 

- vanuit een beginsituatie een correcte analyse maken van de situatie 

- de gewenste doelstellingen formuleren 

- in overleg de meest adequate aanpak kiezen 

- het proces evalueren en bijsturen. 

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. 

•  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. 

 

4. Doelstellingen 

• De student hanteert op correcte wijze de geziene basisattitudes van een 

maatschappelijk werker tijdens een gesimuleerd hulpverleningsgesprek 

• De student hanteert op correcte wijze de geziene luistervaardigheden 

tijdens een gesimuleerd hulpverleningsgesprek 

• De student hanteert op correcte wijze de geziene regulerende 

vaardigheden tijdens een gesimuleerd hulpverleningsgesprek 
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• De student hanteert op correcte wijze de geziene nuancerende 

vaardigheden tijdens een gesimuleerd hulpverleningsgesprek 

• De student werkt emancipatorisch tijdens een gesimuleerd 

hulpverleningsgesprek 

• De student schrijft een helder en correct verslag van een gesimuleerd 

hulpverleningsgesprek 

• De student reflecteert kritisch en bewust over eigen visie, houding, 

gevoelens en gedrag 

 

5. Werkvormen 

•  Instructievormen: doceren 

•  Interactievormen: onderwijsgesprek, klassengesprek 

•  Opdrachtvormen: groepswerk, partnerwerk, individuele opdrachten, 

observatieopdrachten, reflectieopdrachten 

•  Spelvormen: rollenspelen 

 

6. Leermiddelen 

§ Cursusmateriaal, elektronische leeromgeving, … 

Cursus + powerpoints van de hoorcolleges + oefeningen op de ELO 

§ Literatuurlijst (verplicht/aanbevolen) 

Verplicht 

- Van Coillie, J. (2006). Bij de tekst. Schrijfboek voor sociaal 

werkers. p 168-184. Mechelen: Wolters-Plantyn.  

 Aanbevolen  

- Lang, G. & van der Molen, H. T. (2012). Psychologische 

gespreksvoering. Een basis voor hulpverlening. Amsterdam: 

Boom/Nelissen. 

 

7. Evaluatie 

Permanente evaluatie aan de hand van rollenspelen en bijhorende 

reflectieopdrachten en verslaggeving. 

Mondeling examen: hulpverleningsgesprek. 

Zie evaluatiecontract. 
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8. Gecombineerd onderwijs / zelfstudie opdrachten 

nvt 

 

9. Laatste wijziging 

8/02/2016 


