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ECTS-fiche 
 

 

1. Identificatie 

 

Opleiding Graduaat Sociaal-Cultureel Werk 

Module Geïntegreerde competentieverwerving 1 

Code Ad1 

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 

Deze module bereidt de studenten aan de hand van verschillende 

opdrachten voor op hun eerste stage in het sociaal-culturele werkveld. 

Verschillende thema’s komen aan bod:  

• Solliciteren 

• Werken met de sociale kaart 

• Zelfbeeld  

• Kernkwadranten van Ofman 

Er worden veel praktische toepassingen gehanteerd in de klas, een aantal 

opdrachten worden thuis verder afgewerkt.  

Daarnaast lopen de studenten in de loop van de module 15 uur 

observatiestage bij een sociaal-culturele organisatie en zoeken ze een 

stageplaats voor GSCW3. 

 

3. Draagt bij tot volgende competenties 

•  AC1: Denk- en redeneervaardigheid 

•  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 

•  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 
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•  BSC6 Ethisch handelen 

•  BSC7 Reflecteren op de eigen praktijk en deze van 

samenwerkingsverbanden 

•  BSC8 De eigen professionele ontwikkeling en deze van het beroep 

bevorderen 

•  BSC13 De sociaal-cultureel werker kan zich positioneren in een diverse 

context en in dialoog gaan met de andere in wederzijds respect 

•  BSC14 De sociaal-cultureel werker kan als intermediair reflecteren op de 

eigen positie en vanuit een open oor en oog voor wat leeft, de vertaling 

maken naar het professioneel handelen. 

•  BSC15 De sociaal-cultureel werker kan goed luisteren, vooral bij 

complexe (probleem)situaties en adequaat doorverwijzen. Hiertoe kan 

hij vlot de sociale kaart hanteren. 

 

4. Doelstellingen 

• De student positioneert zichzelf als lerende in de opleidings- en 

praktijkcontext aan de hand van het kernkwadrant van Ofman 

• De student reflecteert op concrete praktijksituaties in het bredere 

professionele veld en plaatst zijn eigen handelen hierin 

• De student situeert de eigen praktijkcontext in het bredere professionele 

veld  

• De student benoemt de eigen sterktes en beperktheden in functie van 

het professioneel handelen 

• De student schrijft een heldere en foutloze sollicitatiebrief 

 

5. Werkvormen 

•  Instructievormen: doceren, vertellen 

•  Interactievormen: onderwijsgesprek, klassengesprek 

•  Spelvormen: rollenspel 

•  Opdrachtvormen: individuele opdrachten, groepswerk, partnerwerk, 

klas- en thuisopdrachten 

•  Observatiestage 
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6. Leermiddelen 

§ Cursusmateriaal, elektronische leeromgeving, … 

Powerpoints van de hoorcolleges, cursus en opdrachtenbundel op de 

ELO 

§ Literatuurlijst (verplicht/aanbevolen) 

Verplicht 

 Geen 

 Aanbevolen  

- Ofman, D. (2011). Hé, ik daar…?! Servire: Utrecht/Antwerpen. 

- Geenen, M. (2013). Reflecteren. Leren van je ervaringen als 

sociale professional. Uitgeverij Coutinho: Bussum. 

- http://www.socius.be  

- http://www.11.be/vacatures 

- http://www.cultuurnet.be/nl/vacaturebank 

- https://www.jeugdwerkjobs.be/ 

- https://www.vdab.be/ 

- https://www.desocialekaart.be/ 

 

7. Evaluatie 

De evaluatie van deze module bestaat uit vier opdrachten. Alle opdrachten 

worden individueel uitgewerkt. De som van de scores op elke opdracht is de 

totaalscore voor de module. Elke opdracht moet gemaakt zijn om te kunnen 

slagen voor de module.   

Voor meer details, zie evaluatiecontract en opdrachtenbundel. 

 

8. Gecombineerd onderwijs / zelfstudie opdrachten 

Niet van toepassing  

 

9. Laatste wijziging 

29/01/2016 


