
 
* De  duurtijd van de opleiding (2,5 jaar) kan enkel door ons centrum gegarandeerd worden indien je het standaard leertraject volgt en slaagt voor alle modules!  
 
** Naast het volgen van de modules, opgenomen in het derde en vijfde semester van de opleiding, loop je in het derde semester ook nog beroepspraktijk à rato van 
minimum 200 uren per semester (d.w.z. ongeveer 1,5 à 2 dagen per week) en in het vijfde semester nog beroepspraktijk à rato van minimum 300 uren per semester 
(d.w.z. ongeveer 2,5 à 3 dagen per week). 

GRADUAAT MAATSCHAPPELIJK WERK                                    Hoger beroepsonderwijs (HBO) 
studiegebied Sociaal-agogisch werk  1280 lestijden   
Standaard leertraject  
vanaf september 2016 *            
      
1° jaar                                    560 lt   2° jaar                                     560 lt   3° jaar                                     160 lt   
            
1ste sem GMW 1   1ste sem GMW 3 **    1ste sem GMW 5 **   
       
Aa1 Sociologische vraagstukken/TV 40 Ad2 Geïntegreerde competentieverw. 2/TV 40 Ad3 Geïntegreerde competentieverw. 3/TV 40 

Aa2 Psychologische vraagstukken/TV 40 
Ba3 Sociaal-wetenschappelijk onder- 
       zoek/TV 40 Bd4 Supervisie 2/TV 40 

Aa3 Sociaal-economische vraagstukken/TV 40 Bb1 Sociaal recht/TV 40 Cb1 Straf- en jeugdbeschermingsrecht/TV 40 
Ac1 Communicatieve vaardigheden/TV 40 Bc1 Psycho-sociale hulpverlening/TV 80 Cc5 Actuele methoden & werkvormen/TV 40 
Ba1 Maatschappelijk werker als beroep/TV 40 Bd2 Methodisch werken 2/TV         40   
Ba2 Sociale instituties & de verzorgings- 
        staat/TV 40 Bd3 Supervisie 1/TV 40   
Ba4 Biologische basis van het gedrag/TV 40     
         
Totaal aantal lestijden 280 Totaal aantal lestijden  280 Totaal aantal lestijden  160 
        
2de sem GMW 2  2de sem GMW 4      
         

Ab1 Organisatieleer/TV 60 
Aa4 Filosofische & ethische vraagstuk- 
       ken/TV 40    

Ac2 Samenwerkingsvaardigheden/TV 40 Bb3 Sociaal-juridische hulpverlening/TV 40    
Ad1 Geïntegreerde competentieverw. 1/TV 40 Bc3 Structuurgericht werken/TV 60    
Bb2 Oriëntatie op democratie & recht 
        staat/TV 40 Bc4 Systeemgericht werken/TV 60    
Bc2 Persoonsgecentreerd werken/TV 60 Bc5 Sociaal-agogische vaardigheden/TV  40    
Bd1 Methodisch werken 1/TV 40 Ca4 Actueel thema uit het sociaal werk/TV 40    
      
Totaal aantal lestijden 280 Totaal aantal lestijden 280    



 
* De  duurtijd van de opleiding (2,5 jaar) kan enkel door ons centrum gegarandeerd worden indien je het standaard leertraject volgt en slaagt voor alle modules!  
 
** Naast het volgen van de modules, opgenomen in het derde en vijfde semester van de opleiding, loop je in het derde semester ook nog beroepspraktijk à rato van 
minimum 200 uren per semester (d.w.z. ongeveer 1,5 à 2 dagen per week) en in het vijfde semester nog beroepspraktijk à rato van minimum 300 uren per semester 
(d.w.z. ongeveer 2,5 à 3 dagen per week). 

 


