
                                                          
                                                                  

 
 

 

ECTS-fiche 
 

 
 

 

1. Identificatie 

 

Opleiding Graduaat Sociaal-cultureel werk 

Module Groepswerk 

Code Bc2 

Lestijden 40 

Studiepunten  

Ingeschatte totale 

studiebelasting  
(in uren)1 

60 

 

 

2.Inhoud 

 

Als sociaal-cultureel werker ga je vaak werken met groepen. Tijdens 

deze module wordt uitgebreid stilgestaan bij de wijze waarop 

groepen functioneren en welke processen en patronen zich allemaal 

afspelen in het groepsgebeuren. Daarnaast komen belangrijke 

competenties van de groepswerker aan bod en wordt er aandacht 

besteed aan het begeleiden van specifieke doelgroepen 

(allochtonen, senioren, kansarmen,....). Tot slot wordt er ook dieper 

ingegaan op conflicthantering. 
 

                                                
1 De totale studiebelasting hangt af van de kennis, inzet en ervaring van de cursist . 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. 



                                                          
                                                                  

3. Draagt bij tot volgende competenties 

 
  Ac3  Vermogen tot kritische reflectie 
 
  Ac5  Creativiteit 
 
  Ac6  Het kunnen uitvoeren van eenvoudige leidinggevende 
    taken. 
 
  Ac7  Het vermogen tot communiceren van informatie,  
    ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan  
    specialisten als aan leken. 
   
  ABC1 Teamgericht kunnen werken 
 
      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 

      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 BSC2 micro-, meso- en macroniveau 

BSC3 Participeren aan samenwerkingsverbanden of deze  
  organiseren 

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. 

 

 



                                                          
                                                                  

      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. 

BSC12  De sociaal-cultureel werker kan een doelgroepanalyse 
  maken van individuele cliënten en van organisaties.  
  Hij/zij kan contact leggen met doelgroepen,   
  groepsdynamisch werken en aangepaste methodieken 
  hanteren voor specifieke doelgroepen 

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. 

BSC20 De sociaal-cultureel werker kan, vanuit een bewustzijn 
  van de eigen leiderschapsstijl, interactieprocessen  
  tussen individuen, groepen en organisaties begeleiden. 
  Hij/zij kan animeren, coördineren en adviseren. Hij/zij 
  kan procesmatig werken en moeilijke materies op een 
  creatieve manier hanteren. 

BSC21 De sociaal-cultureel werken kan leiding geven aan  
  groepen en hierbij zowel de doelen van de organisatie 
  als de belangen van de werkers (vaak vrijwilligers)  
  behartigen. Hij/zij kan samenwerkingsrelaties aangaan, 
  zowel met individuele partners als met organisaties. 

 
 

4.Doelstellingen 
 

• Een groepsgebeuren kunnen analyseren vanuit inzicht in 

groepsdynamica en groepsprocessen. 



                                                          
                                                                  

• Inzicht hebben in het werken met specifieke doelgroepen. 

• Het effect van het eigen gedrag op de anderen onderkennen. 

• Eigenschappen van groepen kennen. 

• Inzicht hebben in groepsprocessen.  

• Eigen functioneren binnen een groep  verwoorden. 

• Eigen invloed op het groepsgebeuren (h)erkennen.  

• Weten hoe de  groep op een verantwoorde wijze te beïnvloeden.  

• Weten hoe je moet omgaan met een groepsconflict. 
 

 

5.Werkvormen 
 

o Instructievormen: doceren, vertellen 

o Interactievormen: onderwijsleergesprek, klassengesprek, discussie 

o Opdrachtsvormen: groepswerk, individueel schriftelijke opdracht, 

mondelinge presentaties, partnerwerk,  

o Videomateriaal 

o Zelftests 
 

 

6.Leermiddelen 
 
Cursusmateriaal en oefenboek 

ELO 

PowerPoints 

Leerpaden 

Videomateriaal 

 

 
7. Evaluatie  

 
Schriftelijke groepsopdrachten  

 Individuele schriftelijke reflectieopdracht  

 Voor details: zie evaluatiecontract 



                                                          
                                                                  

 
8 Gecombineerd onderwijs / zelfstudie opdrachten 
 
Bc2 wordt gegeven onder de vorm van gecombineerd onderwijs. Dit kan de vorm 
aannemen van een opdracht, het maken van oefeningen, deelnemen aan het 
forum, enz.... 
Dit houdt een aantal voorwaarden in.  Hieronder vinden jullie deze op een rijtje.  
Zo kunnen eventuele misverstanden vermeden worden.    
 
De voorwaarden voor het gecombineerd onderwijs: 
Voorwaarde 1: 
Alle cursisten zijn minimaal 75% in de school aanwezig è in de tijdsplanning 
staat telkens vermeld wanneer je in je lokaal op school aanwezig moet zijn.  Op 
de andere momenten werk je via de elo.   
 
Voorwaarde 2: 
Op de momenten dat je niet op school aanwezig hoeft te zijn, werk je thuis aan de 
opdrachten van deze module. Er wordt verwacht dat je elk gecombineerd 
lesmoment 2 lesuren besteed aan de individuele opdracht of de uitwerking van de 
groepsopdracht en hierover rapporteert op het forum van je groep (noodzakelijk 
voor contact met de andere groepsleden en de lector). Het moment waarop je dit 
doet is vrij te bepalen. 
 
Op afgesproken momenten is de docent digitaal bereikbaar via de ELO (forum). 
Het forum wordt wekelijks minstens één maal bekeken. Indien er problemen zijn 
met het gebruik van de ELO kan een afspraak gemaakt worden met de lector. 

 
Voor details: zie evaluatiecontract 

 
9 Verantwoordelijke lector(en) 

            

 

     10 Laatste wijziging 
1 Januari 2015 

 

 


