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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 Identiteit van het sociaal-cultureel werk 

Code Ba2 

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 

• verhelderen van de sociaal-culturele methodiek  

• toelichting en uitdieping van de begrippen: cultuur, sociaal-cultureel 

werk, vorming, maatschappij  

• de identiteit van het sociaal-cultureel werk onderzoeken via het 

handelen, het leren en de leergebieden van de mens en de verschillende 

functies van het sociaal-cultureel werk  

• het aangeboden raamkader toetsen aan praktijksituaties, voorbeelden  

 

3. Draagt bij tot volgende competenties 

 

• AC 1: Denk- en redeneervaardigheid  

• AC 2: Verwerven en verwerken van informatie  

• AC 3: Vermogen tot kritische reflectie 

• AC8: Een ingesteldheid tot levenslang leren 

• ABC 3: Het besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid, 

samenhangend met de beroepspraktijk 

• BSC 7: Reflecteren op de eigen praktijk en deze van 

samenwerkingsverbanden  

• BSC 8: De eigen professionele ontwikkeling en deze van het beroep 

bevorderen 

• BSC19: De sociaal-cultureel werker kan vanuit elk van de drie 

kernfuncties (educatie, cultuur en activering) verbindingen leggen naar 

de andere 

 

4. Doelstellingen 

• De student verwoordt vanuit een theoretisch raamkader de eigen 

identiteit van het sociaal-cultureel werk in een snel evoluerende 

samenleving  

• De student verwoordt vanuit een theoretisch raamkader de eigen 

methodiek van het sociaal-cultureel werk in een snel evoluerende 

samenleving  

• De student positioneert het sociaal-cultureel werk in de samenleving 
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• De student benoemt de verschillende functies en de randfuncties van 

het sociaal-cultureel werk 

• De student benoemt de verschillende sectoren binnen het sociaal-

cultureel werk 

• De student plaatst sociaal-culturele organisaties binnen de juiste sector 

• De student beschrijft het beroepsprofiel en de verwachte taken van een 

sociaal-cultureel werker 

• De student beschrijft de relatie tussen het sociaal-cultureel werk en de 

overheid 

 

5. Werkvormen 

• Instructievormen: doceren, vertellen 

• Interactievormen: onderwijsgesprek, klassengesprek, kringgesprek, 

discussie 

• Spelvormen: stellingenspel 

• Opdrachtsvormen: oefeningen, reflectieoefeningen, brainstorm, 

schriftelijke opdrachten 
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6. Leermiddelen 

§ Cursusmateriaal, elektronische leeromgeving, … 

Cursus, opdrachtenbundel 

§ Literatuurlijst (verplicht/aanbevolen) 

Verplicht 

 Geen 

 Aanbevolen 

- Dekeyser, L. & Dhont, F. (1996). Sociaal-cultureel werk in 

Vlaanderen. Leuven-Apeldoorn: Garant. 

- Larock, Y., Cockx, F., Gehre, G., Vanwing, T., Van den Eeckhaut 

G. & Verschelden G. (Eds.) (2005). Spoor Zoeken. Handboek 

sociaal-cultureel werk met volwassenen. Gent: Academia Press.  

- Cockx, F., De Blende, H., Gehre, G., Van den Eeckhaut, G. & 

Verschelden, G. (2011). Wissels: handboek sociaal-cultureel 

werken met volwassenen. Gent: Academia Press. 

- www.socius.be  

- www.canonsociaalwerk.be  

 

7. Evaluatie 

Examen + opdrachten 

Details: zie evaluatiecontract 

 

8. Gecombineerd onderwijs / zelfstudie opdrachten 

Niet van toepassing  

 

9. Laatste wijziging 

13-03-2015 


