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ECTS-fiche 

 

Opzet van de ECTS-fiche is om een uitgebreid overzicht te krijgen van de invulling en 

opbouw van de module. Er bestaat slechts één ECTS-fiche voor elke module.  

 

1. Identificatie 

 

Opleiding Graduaat Sociaal-Cultureel Werk 

Module Geïntegreerde Competentieverwerving 2 

Code Ad2 

Lestijden 40 

Studiepunten n.v.t. 

Ingeschatte totale 

studiebelasting  

(in uren)1 

300 uren stage 

40 uren supervisie en thuis werken 

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 

Dit is de eerste stage: 300 uren. Het accent ligt op het kunnen 

koppelen van theorieën en methodieken aan de praktijk. Visie, theorie en 

methodieken worden verbonden met het praktijkfunctioneren. Het kunnen 

meedraaien als sociaal-cultureel werker in een organisatie wordt als 

uitgangspunt genomen. Aangezien het de eerste stage betreft wordt van de 

cursisten verwacht dat ze basisvaardigheden verwerven. Zelfstandig 

functioneren is nog geen vereiste voorwaarde.  

Tijdens supervisiemomenten wordt er gereflecteerd over het eigen 

functioneren en dat van anderen. Door het geven van feedback aan elkaar 

trachten de cursisten een betere sociaal-cultureel werker te worden tijdens 

de stage.  

 

Extra: een deel van de uren wordt besteed aan gesuperviseerde 

praktijkbijeenkomsten, individuele gesprekken, praktijkbezoeken en 

evaluatiegesprekken. Het accent ligt op het ontwikkelen van 

persoonsgebonden competenties. Het profiel van de Sociaal-cultureel 

werker is het uitgangspunt. De cursist dient inzicht te verwerven in de eigen 

mogelijkheden en beperkingen in functie van het profiel. Van daaruit kan 

hij/zij persoonlijke en concrete leerdoelen en actiepunten formuleren. 

 

De cursist is verantwoordelijk voor het eigen leerproces. 

 

3. Draagt bij tot volgende competenties 

• AC1: Denk- en redeneervaardigheid 

• AC3: Vermogen tot kritische reflectie 

• AC4: Vermogen tot projectmatig werken 

• 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 
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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 

• BSC6: Ethisch handelen 

• BSC7: Reflecteren op de eigen praktijk en deze van 

samenwerkingsverbanden 

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

bevorderen 

 

Beroepsspecifieke competenties van de sociaal-cultureel werker  

• 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 

 

Meer specifiek: zie evaluatiebundel 

 

4. Doelstellingen 

Algemene doelstellingen 

• zichzelf als lerende kunnen positioneren in de opleidings- en 

praktijkcontext 

• de eigen praktijkcontext kunnen situeren in het bredere professionele 

veld  

• kunnen reflecteren op concrete praktijksituaties en het eigen handelen 

hierin kunnen plaatsen vanuit de inzichten verworven tijdens de modules 

• verschillende leerstijlen kunnen integreren in functie van de eigen groei 

in professioneel handelen 

• de eigen sterktes en beperktheden kunnen identificeren en hanteren in 

functie van het professioneel handelen 

Doelstellingen supervisiemomenten 
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• luistert op een betrokken manier 

• geeft ruimte aan inbreng van anderen 

• geeft gericht feedback aan anderen 

• stelt zichzelf bespreekbaar 

• stelt vragen 

• staat open voor de mening van anderen 

Modulespecifieke doelstellingen 

• kiest zorgvuldig persoonlijke leerdoelen in overleg met de 

mentor/supervisor 

• bespreekt deze leerdoelen op relevantie met medecursisten en 

supervisor 

• stelt een POP op en handelt hiernaar op de stageplaats. Bijsturing is 

mogelijk 

• integreert de gekregen feedback in zijn of haar handelen 

 

5. Werkvormen 

• Praktijkfunctioneren 

• Persoonlijk ontwikkelingsplan: POP 

• Individuele opdrachten: werkverslag en situeringsopdracht 

• Gesuperviseerde praktijkbezoeken 

• Individuele coachingsgesprekken 

• Kringgesprekken 

• De incidentmethode 

 

6. Leermiddelen 

§ Cursusmateriaal, elektronische leeromgeving, … 

Infobundel, opdrachtenbundel, POP, ELO 

§ Literatuurlijst (verplicht/aanbevolen) 

Verplicht 

 Geen 

 Aanbevolen 

 Geen 
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7. Evaluatie 

50 punten staan op de eigenlijke beroepspraktijk (eindevaluatiegesprek) 

50 punten staan op het schooltraject  

(POP + supervisie + individuele opdrachten) 

Totaal = 100 punten 

De lector heeft de eindbeslissing over de punten voor de gehele module 

Voor deze module is geen tweede zit mogelijk 

 

Details: zie evaluatiecontract.                      

 

8. Gecombineerd onderwijs / zelfstudie opdrachten 

Niet van toepassing  

 

9. Laatste wijziging 

27-06-2014 


