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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 Cultuurbeleid 

Code Ba4 

Lestijden 40 

Studiepunten n.v.t. 

Ingeschatte totale 

studiebelasting  

(in uren)1 

50 

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 wordt allereerst een begrippenkader aangeboden. Cursisten 

krijgen historische duiding in functie van het begrijpen van het huidige 

cultuurbeleid (o.a. staatshervorming, cultuurpact, beleidtendensen,…) en 

een inkijk in actuele beleidsmaatregelen en beleidsvisie. De verschillende 

actoren in het cultuurbeleid worden besproken alsook een overzicht van de 

regelgeving en decreten. In het kader van het sociaal-cultureel werk vinden 

een aantal praktijkbezoeken plaats. Vervolgens gaan cursisten in groep en 

individueel zelf aan de slag om zich een visie te vormen over een aantal 

actuele beleidsthema’s aan de hand van het aangeboden begrippenkader, 

de praktijkbezoeken, actualiteit en vakliteratuur. 

 

3. Draagt bij tot volgende competenties 

•  AC1: denk- en redeneervaardigheid 

•  AC2: verwerven en verwerken van informatie 

•  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 

•  BSC1: complexe (psychosociale) behoeften en probleemsituaties van 

individuen en groepen autonoom en toegepast wetenschappelijk 

identificeren, definiëren en analyseren  

•  BSC2: sociaalagogische voorkomings-; begeleidings- en 

veranderingsstrategieën opstellen, uitvoeren en evalueren op micro-, 

meso- en macroniveau  

•  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  

•  BSC7: reflecteren op de eigen praktijk en deze van 

samenwerkingsverbanden  
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•  BSC11: de sociaal-cultureel werker treedt op als externe 

vertegenwoordiger van zijn/haar organisatie en als intermediair tussen 

de opdrachtgever en de doelgroep en tussen organisaties. Hij kan 

professionele relaties uitbouwen met de overheid en vanuit de eigen 

organisatie netwerking realiseren 

•  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 

 

4. Doelstellingen 

• De eigen praktijkervaringen met het beleid en culturele beleidsmateries, 

kunnen plaatsen in een globaler kader van culturele beleidsmateries en 

processen van beleidsvoering 

• Inzicht verwerven in de actuele beleidsmaatregelen t.a.v de sociaal-

cultureel werk sector en een eigen kritische visie ontwikkelen 

• Deze eigen visie kunnen verwoorden en hierover in gesprek kunnen 

gaan 

 

5. Werkvormen 

•  Instructievormen: doceren, vertellen 

•  Interactievormen: onderwijsgesprek, discussie 

•  Opdrachtsvormen: zelfstandig opzoekwerk, reflectie, groepswerk, 

presentatie 

•  Praktijkbezoeken  
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6. Leermiddelen 

§ Cursusmateriaal, elektronische leeromgeving, … 

Powerpoints van de hoorcolleges, achtergrondteksten en links naar 

extra studiemateriaal op de ELO 

§ Literatuurlijst (verplicht/aanbevolen) 

Verplicht 

 Geen 

 Aanbevolen  

-‐ De Pauw, W. (2005). Minister dixit. Een geschiedenis van het 

Vlaamse cultuurbeleid. Antwerpen – Apeldoorn: Garant. 

-‐ De Pauw, W. (2007). Absoluut modern. Cultuur en beleid in 

Vlaanderen. Brussel: VUBPRESS. 

-‐ Dillemans, R. & Schramme, A. (Eds.) (2005). Wegwijs cultuur. 

Leuven: Davidsfonds. 

-‐ 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.  

-‐ Schauvliege, J. (2009). Beleidsnota cultuur 2009-2014. 

Geraadpleegd op 2 september 2011, op 

http://www.cjsm.vlaanderen.be/cultuur/downloads/beleidsnota2009-

2014_cultuur.pdf  
-‐ http://vti.be/ 

-‐ http://www.bamart.be/ 

-‐ http://www.cjsm.be/cultuur/ 

-‐ http://www.cultuurnet.be/ 

-‐ http://www.muziekcentrum.be/ 

-‐ http://www.rektoverso.be/ 

-‐ http://www.vai.be/  
-‐ http://www.vlaanderen.be/nl/cultuur-sport-en-vrije-tijd 

-‐ www.amateurkunsten.be 

-‐ www.circuscentrum.be 

-‐ www.faronet.be 

-‐ www.fov.be 

-‐ www.kunstenenerfgoed.be 

-‐ www.locusnet.be 
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-‐ www.sociaalcultureel.be  
-‐ www.socius.be  

-‐ www.vlaandereninactie.be  

 

7. Evaluatie 

Schriftelijke opdracht (combinatie groeps- en individuele opdracht) 

Groepspresentatie 

Details: zie evaluatiecontract 

 

8. Gecombineerd onderwijs / zelfstudie opdrachten 

Niet van toepassing  

 

9. Laatste wijziging 

26/06/2015 


