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ECTS-fiche 

 

 

1. Identificatie 

 

Opleiding Graduaat maatschappelijk werk 

Module Straf-en jeugdbeschermingsrecht 

Code Cb1 

Lestijden 40 

Studiepunten  

Ingeschatte totale 

studiebelasting  

(in uren)1 

75 

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 

Situering, beginselen en basisbegrippen uit het strafrecht. 

- Het misdrijf. ( kwalificatie en bestanddelen) 

- Strafrechtbedelingssysteem . ( vooronderzoek, straftoemeting, 

strafuitvoering; strafeinde) 

- De straf (indeling voor straftoemeting) 

- Beschermen, helpen en straffen van minderjarigen: historiek en 

krachtlijnen. 

- Integrale jeugdhulp 

- Wetgeving m.b.t. de jeugdhulpverlening 

-    Voorzieningen jeugdhulp 

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 

AC 7 : Vermogen tot communiceren van informatie, ideeën, problemen en 

oplossingen, zowel aan specialisten al aan leken. 

ABC 3 : Het besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid,        samenhangend 

met de beroepspraktijk. 

     BSC 1 : Complexe  behoeften en probleemsituaties van individuen en      

groepen autonoom en toegepast wetenschappelijk identificeren, 

definiëren en analyseren. 
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 de 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 te afhankelijk te maken. 
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4 Doelstellingen 

• Student kan cliënt en zijn verhaal plaatsen in de strafrechtsbedeling. 

• Student kan basisinformatie geven aan cliënt . 

• Student kan gepast verwijzen . 

• Student kan gerechtelijke verslaggeving begrijpen . 

• Student  is in staat literatuur rond de  materie door te nemen. 

• Student heeft zicht op structuur en werking  en organisatie van 

strafrechtssysteem . 

• Student heeft inzicht in de de  structuur en werking  van de integrale 

jeugdhulpverlening . 

• Student kent de werking binnen de gerechtelijke jeugdhulpverlening  

. 

•  Student kan het verband zien tussen ernstige opvoedingsproblemen 

in gezinnen en de maatschappelijke bepaaldheid ervan en anderzijds 

de hulpverlening en/of de rechtsbedeling in deze sector. 

• Student kan rond een praktijkcasus informatie opzoeken en 

verwerken. 

 

5 Werkvormen 

 

a. Interactievormen: onderwijsgesprek, klassengesprek, 

kringgesprek, discussie 

 

b. Opdrachtvormen: huiswerk, groepswerk,  

 

c. Instructievormen: doceren, vertellen, demonstreren 
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6 Leermiddelen 

 

§ I. De Jonghe ,  Jeugd-en strafrecht voor het sociaal pedagogische werkveld, 

Antwerpen 2014 (3de editie) 

§ ELO : interessante links voor de toekomstige maatschappelijk werker. 

Evaluatiecontract, voorbeeld examenvragen zijn op de ELO terug te vinden. 

 

 

 

7 Evaluatie 

Opdracht en presentatie op 30% en kennistoets op 70% van het 

puntentotaal. 

Zie verder evaluatiecontract 

8 Laatste wijziging 

22 juni 2014 

 

 


