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1. Identificatie 

 

Opleiding Graduaat Sociaal-cultureel werk 

Module Gemeenschapsopbouw 

Code Bc5 

Lestijden 40 

Studiepunten  

Ingeschatte totale 

studiebelasting  
(in uren)1 

60 

 

 

2. Inhoud 
 

In deze module behandelen we het terrein van de 

samenlevingsopbouw:  

- definiëring,  

- de specifieke aanpak nl. projectmatig werk. Projectmatig werken 

zou het geschikte middel zijn om processen van maatschappelijke 

verandering op het lokale vlak beter te beheersen en tot een 

goed einde te brengen.  

-  Taak van de sociaal-cultureel werker in de samenlevingsopbouw. 

                                                
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. 



                                                          
                                                             

- Samenlevingsopbouw op het terrein: wonen, werken, lokaal 

sociaal beleid, onderwijsopbouwwerk. 

-    Participatiehefboom 

Het reikt enerzijds een aantal methodes aan en anderzijds 

handvaten.  

 

Tot slot wordt ook aandacht besteed aan het werken met 

vrijwilligers. (Definiëring, soorten vrijwilligers, evolutie 

vrijwilligerswerk, motieven vrijwilligerswerk, verwachtingen van de 

vrijwilliger en het vrijwilligersbeleid). 
 

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 
 
   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 

 ABC3 Het besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid,  
  samenhangend met de beroepspraktijk. 

 BSC2  Sociaalagogische voorkomings-; begeleidings- en   
  veranderingsstrategieën opstellen, uitvoeren en   



                                                          
                                                             

  evalueren op BSC2 micro-, meso- en macroniveau. 

 BSC3  Participeren aan samenwerkingsverbanden of deze   
   organiseren. 

 BSC6  Ethisch handelen 

 BSC9 De sociaal-cultureel werker kan functioneren in een  
  organisatie en efficiënt en beleidsmatig meewerken vanuit de 
  basisgegevens van het non-profitmanagement. Hij/zij kan een 
  beleidsplan opstellen en het eigen werk organiseren binnen de 
  gegeven afgrenzing van de organisatie. Vanuit reflectie op het 
  eigen werk, kan hij/zij zich in de organisatie positioneren en 
  verantwoording afleggen. 

 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. 

 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. 

BSC18 De sociaal-cultureel werker kan de doelgroep sensibiliseren, 
   motiveren en activeren om te participeren in    
   veranderingsprocessen gericht op belangenbehartiging. Hij 
   kan projectmatige acties opzetten en samen met de  
   betrokkenen activiteiten organiseren met en vanuit   
   verschillende organisaties. 

BSC19 De sociaal-cultureel werker kan vanuit elk van de drie  
  kernfuncties (educatie, cultuur en activering) verbindingen 
  leggen naar de andere. 

 
 



                                                          
                                                             

4.Doelstellingen 
 
- Weten wat veranderingsgericht werken inhoudt. 

- Weten wat samenlevingsopbouw inhoudt. 

- De terreinen van de samenlevingsopbouw verkennen. 

- Inzicht hebben in wat projectmatig werken inhoudt. 

- De principes van projectmatig werken kunnen toepassen op een bestaand 

project. 

- Inzicht hebben in inspraak- en participatietechnieken 

- Inzicht hebben in het werken met vrijwilligers. 

 

5.Werkvormen 
 

o Instructievormen: doceren, vertellen 

o Interactievormen: onderwijsleergesprek, klassengesprek, discussie 

o Opdrachtsvormen: groepswerk, schriftelijke opdrachten, mondelinge 

presentaties, partnerwerk 

 

6.Leermiddelen 
 
Cursusmateriaal  

ELO 

Powerpoints 

Leerpaden 

Videomateriaal 

 
7. Evaluatie  

 

Schriftelijke en mondelinge groepsopdrachten 

 Voor details: zie evaluatiecontract 

 

 

 

 



                                                          
                                                             

8 Gecombineerd onderwijs / zelfstudie opdrachten 
 
Bc5 wordt gegeven onder de vorm van gecombineerd onderwijs. Dit kan de vorm 
aannemen van een leerpad, 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 (leerpad) 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, zie 
evaluatiecontract). Het moment waarop je dit doet is vrij te bepalen. 
 
Op afgesproken momenten is de docent digitaal bereikbaar via de ELO 
(groepsforum). 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 docent(en) 

          Robrecht  Geerdens 

 

     10 Laatste wijziging 
1 januari 2015 

 

 


