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ECTS-fiche 
 

 

1. Identificatie 

 

Opleiding Graduaat Sociaal-Cultureel Werk 

Module Educatief werk 

Code Bc3 

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 

De module bestaat uit een theoretisch en praktisch deel. 

 

Theoretisch kader: 

Leren 

• Wat is leren?  

• Leren binnen het sociaal-cultureel werk (scw)  

• Levenslang leren, levensbreed leren en eerder verworven competenties 

(EVC) 

• Formeel, niet-formeel en informeel leren 

• Methoden over leren in het scw (overdrachtsleren, zelfwerkzaam leren, 

ervaringsleren) 

• Leerstijlen van Kolb 

 

Vorming  

• Wat is vorming?  

• Vorming en ontwikkelingswerk binnen het scw 

• Vorming in het beroepsprofiel van het scw 

• Vormingen maken aan de hand van een programmatiefiche  

• Specifieke aandacht voor de verschillende onderdelen: oriëntering, visie, 

beginsituatie, doelen, methoden, evaluatie 

 

Praktisch deel: 

Studenten ontwerpen een vorming aan de hand van een programmatiefiche 

en stappenplan en voeren deze uit voor de rest van de groep 

 

3. Draagt bij tot volgende competenties 

•  AC1: Denk- en redeneervaardigheid 

•  AC2: Verwerven en verwerken van informatie  

•  AC3: Vermogen tot kritische reflectie 

•  AC4: Vermogen tot projectmatig werken 

•  AC5: Creativiteit 

•  AC7: Het vermogen tot communiceren van informatie, ideeën, 
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problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken. 

•  AC8: Een ingesteldheid tot levenslang leren 

•  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 

•  ABC3: Het besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid, 

samenhangend met de beroepspraktijk 

•  BSC7: Reflecteren op de eigen praktijk en deze van 

samenwerkingsverbanden 

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

bevorderen 

•  BSC10: De sociaal-cultureel werker kan projectmatig werken en treedt 

hierbij creatief en innovatief op. Hij /zij ontwikkelt hiertoe ook het 

nodige financieel en logistiek kader 

•  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  

•  BSC16: De sociaal-cultureel werker kan educatieve activiteiten 

ontwerpen en vindt aansluiting bij de leefwereld van de doelgroep. 

Hij/zij kan leerbehoeften en leervragen opsporen en kan de doelgroep 

activeren 

•  BSC 19: De sociaal-cultureel werker kan vanuit elk van de drie 

kernfuncties (educatie, cultuur en activering) verbindingen leggen naar 

de andere 

•  BSC 20: 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 

oplossen op een creatieve manier 
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4. Doelstellingen 

• De student ontwerpt een gepaste vorming vanuit de peiling, vaststelling 

en analyse van problemen en/of behoeften van een specifieke doelgroep  

• De student stelt een programmatiefiche en draaiboek op 

• De student past verschillende leermethodes toe 

• De student begeleidt, activeert en motiveert een specifieke doelgroep op 

een professionele manier 

• De student reflecteert op de eigen begeleidingsstijl en die van anderen 

• De student evalueert kritisch het product en proces van een eigen 

ontworpen vorming en die van anderen 

 

5. Werkvormen 

•  Instructievormen: doceren, vertellen 

•  Interactievormen: onderwijsgesprek, klassengesprek, discussie 

•  Opdrachtvormen: groepswerk, partnerwerk 

•  Eigen inbreng werkvormen door cursisten tijdens vorming 

 

6. Leermiddelen 

§ Cursusmateriaal, elektronische leeromgeving, … 

Powerpoints van de hoorcolleges, cursus, achtergrondteksten op de 

ELO 

§ Literatuurlijst (verplicht/aanbevolen) 

Verplicht 

 Geen 

 Aanbevolen  

- Callens, H. (red.) (2006). E-vormingswerk. E-leren in het sociaal-

cultureel volwassenenwerk. Geraadpleegd op 20 februari 2011, op 

http://www.socius.be  

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

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

werken met volwassenen. Gent: Academia Press. 

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

Vlaanderen. Garant: Leuven-Apeldoorn. 
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- Hendriksen, J. (2007). Cirkelen rond Kolb. Uitgeverij 

Boom/Nelissen: Amsterdam. 

- Hoogeveen, P, Winkels, J (2008). Het didactische 

werkvormenboek. Variatie en differentiatie in de praktijk. Van 

Gorcum: Assen. 

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

T., Verschelden, G. (2005). Spoor zoeken. Handboek sociaal-

cultureel werk met volwassenen. Academia press: Gent. 

- Verhoeven, S, De Blende, H. Leenknegt, R. (2006). Erkennen van 

verworven competenties in het sociaal-cultureel werk. Visietekst. 

Socius: Brussel. 

- Verschelden, G. & Veys, A. (s.d.) Theorie methodieken en 

methodes in sociaal-cultureel werk. Hogent, departement sociaal-

agogisch werk: Gent. 

- www.socius.be  

 

7. Evaluatie 

Schriftelijke en mondelinge groepsopdracht 

Evaluatie door lector + peerassessment 

Zie evaluatiecontract 

 

8. Gecombineerd onderwijs / zelfstudie opdrachten 

Niet van toepassing  

 

9. Laatste wijziging 

25/01/2016 


