
	

	
1	

	

ECTS-fiche 
 

 

1. Identificatie 

 

Opleiding Graduaat Maatschappelijk Werk 

Module Actuele methoden en werkvormen 

Code Cc5 

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 module komen verschillende actuele methoden en werkvormen van 

het maatschappelijk werk aan bod: 

o Buurtvervlechting 

o Netwerkgroepen 

o Herstelgericht werken 

o De Torekes 

o Zorgnetwerken 

o Duo-methodiek 

Deze methoden en werkvormen worden gesitueerd binnen het theoretisch 

kader van ‘de vermaatschappelijking van de zorg’. 

Studenten verwerven kennis over de methoden en werkvormen via 

opdrachten in afstandsonderwijs. Tijdens contactmomenten gaan ze actief 

aan de slag met de methoden en werkvormen. Op die manier vormen ze 

een eigen kritische visie over de methoden en werkvormen.  

 

3. Draagt bij tot volgende competenties 

•  AC1: Denk- en redeneervaardigheid 

•  AC2: Verwerven en verwerken van informatie  

•  AC3: Vermogen tot kritische reflectie 

•  AC5: Creativiteit 

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

problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken. 

•  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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•  BSC7: Reflecteren op de eigen praktijk en deze van 

samenwerkingsverbanden 

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

bevorderen 

•  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. 

•  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. 

 

4. Doelstellingen 

• De student beschrijft actuele methoden en werkvormen van het 

maatschappelijk werk 

• De student formuleert een eigen kritische visie op actuele methoden en 

werkvormen in het maatschappelijk werk 

• De student verklaart wat verstaan wordt onder ‘de 

vermaatschappelijking van de zorg’ 

• De student formuleert een eigen kritische visie op de 

vermaatschappelijking van de zorg  

 

5. Werkvormen 

•  Instructievormen: doceren, gastcollege(s) 

•  Interactievormen: onderwijsgesprek, klassengesprek, discussie 

•  Opdrachtvormen: groepswerk, partnerwerk, individuele opdrachten via 

afstandsonderwijs 
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6. Leermiddelen 

§ Cursusmateriaal, elektronische leeromgeving, … 

Powerpoints van de hoorcolleges, achtergrondteksten op de ELO 

§ Literatuurlijst (verplicht/aanbevolen) 

Verplicht 

- De Jaegere, V., De Smet, A., De Coster, I. & Van Audenhove, C. 

(2010). Een starterskit voor beter GGZ: visie en methodieken. 

Geraadpleegd op 3 februari 2014, op 

http://www.kuleuven.be/lucas/pub/publi_upload/2011_7_VDJ_AD

_IDC_CVA_Een%20starterskit%20voor%20Betere%20GGZ.pdf 

- GGZ Oost Brabant (2008). Werken volgens de herstelvisie. 

Geraadpleegd op 3 februari 2014, op 

http://ondernemeninwelzijn.com/wpcontent/uploads/2013/06/GG

ZWerken-volgens-de-herstelvisie-GGZ-OostBrabant1.pdf 

- http://www.torhout.be/buurtvervlechting 

- http://lusvzw.be/wat-doen-we 

- http://www.torekes.be/home  

- http://www.ontknoop.be/  

- http://www.de8.be/actuele-werkingen/vrijwilligers/mix-

match.html  

- http://www.recht-

op.be/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid

=13 

- http://www.fondsvrijetijdsparticipatie.be/uploads/documenten_ins

pirerende_praktijken/verslag_recht_op_01.pdf  

 Aanbevolen  

- Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (2013). De 

kracht van het engagement. De vermaatschappelijking van de 

zorg in de dagelijkse praktijk. Brussel: Moens. 

- http://tordale.be/nl/buurtvervlechting-52.htm 

- http://www.youtube.com/watch?v=68DiDYOZWxk&feature=youtu

.be 

- http://www.vaph.be/vlafo/view/nl/5726929-

Buurtvervlechting+in+de+praktijk.html 
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- Depraetere, A. & Van Bouchaute, B. (2015). De Torekes als 

alternatief waarderingssysteem in een superdiverse buurt. 

Onderzoek naar solidariteit op de site. Frank, 13, 4-7. 

Geraadpleegd op 7 februari 2016, op 

http://cltgent.be/sites/default/files/pictures/FRANK13_scherm.pdf 

- Van Bouchaute, B., Depraetere, A., Oosterlynck, S. & 

Schuermans, N. (2015). Solidariteit in superdiversiteit: het 

transformatief potentieel van een complementaire munt in een 

superdiverse wijk. Geraadpleegd op 7 februari 2016, op 

http://www.solidariteitdiversiteit.be/uploads/docs/bib/torekes.pdf 

 

7. Evaluatie 

Permanente evaluatie aan de hand van individuele opdrachten in 

afstandsonderwijs + individuele examenopdracht.  

Zie evaluatiecontract. 

 

8. Gecombineerd onderwijs / zelfstudie opdrachten 

Opdrachten via afstandsonderwijs  

50% GO 

Details: zie evaluatiecontract 

 

9. Laatste wijziging 

8/02/2016 


