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Mensen helpen bij de uitdagingen in hun leven en
opkomen voor (meer) sociale rechtvaardigheid : dat
wordt je doel. Je inzetten om mensen aan en tot
hun rechten te laten komen, dat ook. Je begeleidt
ze, informeert ze en versterkt ze. Als sociaal werker
doe je dat in heel uiteenlopende organisaties en tal
van sectoren. Daarom noemen we ons diploma een
‘duizend-deuren-diploma’

Als sociaal werker bouw je mee
aan een duurzame, inclusieve en
solidaire samenleving waar het
goed is om te leven. Voor iedereen.

“

Sociaal werk is mensenwerk
In de opleiding Sociaal Werk ga je aan de slag met
specifieke methodieken, leer je communiceren en
reflecteren, versterk je je mensgerichte attitudes
zoals empathie en respect, en ontwikkel je een
kritische en eigenzinnige kijk op verschillende
maatschappelijke domeinen. Op die manier ben je
gewapend om bij te dragen aan een gelijkwaardige
en rechtvaardige samenleving waar het – voor
iedereen – goed is om te leven. Heel wat boeiende,
levensechte opdrachten in samenwerking met het
werkveld geven je volop kansen om je verworven
kennis en vaardigheden toe te passen. Je komt
tijdens de opleiding dus rechtstreeks in contact met
de praktijk.
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“

Persoonlijk en praktijkgericht
De opleiding staat voor een persoonlijke aanpak, kleine
klasgroepen en een nauw contact tussen studenten en
lesgevers. Stap voor stap helpen we je om jouw plaats in de
sector te vinden. Met theorie, maar zeker ook met praktijk en
diverse stageperiodes. Nadat je in het eerste jaar verschillende
praktijken leerde kennen, ga je in stage 1 in het eerste jaar een
specifieke doelgroep leren kennen. In het tweede jaar heb je
met stage 2 al een langere stage van 8 à 9 weken. In het derde
jaar doe je stage 3, dat is een eindstage die helemaal de brug
maakt met je latere beroep. Bovendien werk je ook nog een
groepsproject in de praktijk uit.

De opleiding staat voor een persoonlijke aanpak, kleine
klasgroepen en een nauw contact tussen studenten en
lesgevers. Stap voor stap helpen we je om jouw plaats in de
sector te vinden. Met theorie, maar zeker ook met praktijk.
Veel praktijk. Daar spelen de verschillende stageperiodes een
grote rol in. Nadat je in het eerste jaar verschillende praktijken
leerde kennen, ga je in de Inleefstage in het tweede jaar aan
de slag met een specifieke doelgroep. Daarnaast werk je het
hele jaar in een kleine groep een project uit op vraag van een
organisatie uit het werkveld. In het derde jaar sla je tijdens de
inloopstage en de eindstage (20 weken in totaal) helemaal de
brug met je latere beroep. Je wordt daarbij ondersteund door
je eigen coach.
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De opleiding investeert in een brede verkenning van het werkveld en
theoretische oriëntatie. Na het eerste jaar biedt het programma meer
keuzevrijheid aan en worden de theorieën steeds praktijkgerichter

Keuzetraject Maatschappelijk Werk

Keuzetraject Arbeid en Activering

Vanuit een doordachte visie op welzijn krijg je grip op het
brede spectrum van problemen waarmee mensen in hun
dagelijkse leven en directe omgeving geconfronteerd
worden. Je doorgrondt op welke wijze maatschappelijke
beslissingen en gebeurtenissen druk zetten op de
draagkracht van mensen. Je maakt hen sterker door
maatschappelijke veranderingen te verbinden met hun
dagelijkse leven, welzijn en gezondheid.

Je wordt een gids en bemiddelaar bij het aanbieden
van sociale rechtsbijstand. Je wordt opgeleid tot een
empowerende trajectbegeleider in het domein arbeid. Tot
slot word je ook een sociaal ondernemer en beleidswerker
die concreet bezig is met sociale veranderingen voor diverse
doelgroepen.

Keuzetraject Sociaal-Cultureel Werk
Als sociaal-cultureel werker ga je aan de slag met, voor
en door (doel)groepen. Door kritisch om te gaan met
maatschappelijke evoluties en gebeurtenissen versterk je
de band tussen mensen en groepen, tussen groepen en de
samenleving, … Je groeit uit tot een ‘maatschappijmaker’ die
op een doordachte manier een maatschappij in beweging
brengt, aan cultureel en educatief werk doet en bouwt
aan gemeenschapsvorming en sociale cohesie. Je maakt
mensen en (doel)groepen sterker door ze de veerkracht
te geven om vanuit hun eigen kracht te werken aan een
warme(re) en solidaire samenleving.

Zijn de meer theoretische vakken waarin we investeren in
een brede kijk op mens en samenleving.

PRAKTIJKTHEORIE
In het donkerblauw staan vakken die sorteren onder de
verzamelnaam ‘praktijktheorie’. Hierin worden theoretische
achtergronden aangereikt die snel aangewend worden om
een goede aanpak voor sociaal werk te ontwikkelen.
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SEMESTER 2

SEMESTER 3

SEMESTER 4

SEMESTER 5

Psychologie 1 (4 SP)

Filosofie (3 SP)

Psychologie 2 (4 SP)

Sociologie 2 (3 SP)

Bachelorproef (9 SP) )

Sociologie 1 (4 SP)

Geschiedenis (3 SP)

Recht 3 (3 SP)

Je gaat aan de slag op een boeiend kruispunt: waar
hulpverlening en (de gepolariseerde) samenleving elkaar
gedwongen tegenkomen. Je wordt gecoacht om vanuit een
sociaalwerkperspectief situaties te analyseren, gesprekken
te voeren, interventies op te zetten en gepast agogisch te
handelen. Je werkt in het domein waar recht, criminologie
en sociaal werk elkaar raken, met de mensenrechten als
centraal uitgangspunt. Je maakt mensen sterker binnen
een gedwongen of disciplinerend hulpverleningskader en
streeft naar rehabilitatie, herstel en re-integratie.

SEMESTER 6

Recht 4 (3 SP)
Onderzoeksmethoden

Recht 1 (4 SP)

Economie (3 SP)

Deontologie (3 SP)

Recht 2 (3 SP)

Keuzetraject Toegepaste Criminologie (uniek!)

(3 SP)

Agogische kaders

Agogische methoden 1

Organisatie en beleid 1

(6 SP)

(3 SP)

(3 SP)

Inleiding sociaal werk,
Inleiding agogiek

Werkveld en beleid 2
(6 SP)

Keuzetraject 1 (12 SP) *
Maatschappelijk Werk,
Arbeid en Activering,
Sociaal-Cultureel Werk,
Toegepaste Criminologie

(3 SP)

Sterk sociaal werk (9 SP)

Agogische methoden 2
Internationaal SW (3 SP)

Keuzetraject 2 (5 SP) *

Maatschappelijk Werk,
Arbeid en Activering,
Sociaal-Cultureel Werk,
Toegepaste Criminologie

Organisatie en beleid
2 (3 SP)

Sociaal beleid (3 SP)

Stage 3 (21 SP)

Werkveld en beleid 1
(6 SP)

Stage 2 (12 SP)
Stage 1 (3 SP)

Het programma is afgedrukt in 3 kleuren met deze legende :

THEORIE

SEMESTER 1

Sociaal labo 1 (3 SP)

Sociaal labo 2 (3 SP)

Sociaal labo 3 (3 SP)

Sociale
vaardigheden 1 (3 SP)

Sociale vaardigheden 2

Sociale vaardigheden 3

(3 SP)

(3 SP)

Keuzetraject 3 (6 SP) *
Maatschappelijk Werk,
Arbeid en Activering,
Sociaal-Cultureel Werk,
Toegepaste Criminologie

Project (6 SP)

PRAKTIJK
Tot slot staan de praktijkgerichte vakken en de stages in
het roze gekleurd. Hun aandeel in studiepunten wordt
doorheen de opleiding steeds groter. In deze vakken krijg je
les in kleinere groepen en krijg je persoonlijke begeleiding.

Programma onder voorbehoud

(*) Je kiest 1 van de 4 trajecten

THEORIE

PRAKTIJKTHEORIE

PRAKTIJK
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ZOG
EEN DAG IN HET

VAN BRSEOCNIATAL WERK
STUDENT

“

In het vak ‘Werkveld
en beleid’ leren we dat
sociaal werkers op zeer
veel plaatsen aan de
slag kunnen.

“

ONZE TROEVEN
• Een brede basis met ruimte voor eigen keuzes: je maakt
kennis met het brede werkterrein van de sociaal werker. Naast
een uitgebreide basis bieden we je vanaf het tweede jaar vier
keuzetrajecten aan. Zo sla je de richting in die aansluit bij je
interesse en motivatie.

08:30u

08:45u

12:30u

Op de fiets naar de
campus. Gelukkig
starten de lessen niet
elke dag zo vroeg.

We beginnen vandaag met
het vak ‘Sociaal labo’. In kleine
groepjes gaan we aan de slag
rond concrete uitdagingen
voor sociaal werkers.

Op het menu van het
Howest-restaurant staat
deze keer niet mijn
favoriete dagschotel. Ik
trek dus even de stad in.

• Veel contact met de praktijk: al vanaf het eerste jaar proef je
van het echte werk. Vanaf dag 1 leer en oefen je met concrete
vraagstukken uit de praktijk. Het maakt deze opleiding echt
bijzonder. Studiebezoeken, uitstappen en gastsprekers leren
je daarnaast de diversiteit van de sector kennen. Ook veel
lesgevers hebben praktijkervaring in het werkveld.
• Veel stage: de stages bieden je dé kans om de theorie uit
de lessen toe te passen en actief kennis te maken met het
werkveld (én je eigen bijdrage te leveren). De ‘klassieke’, lange
stage valt in het laatste jaar. Dat is een bewuste keuze: te vroeg
in het werkveld aan de slag gaan, is niet aangewezen in deze
sector. Het neemt niet weg dat je door de stages 1 en 2 al veel
eerder in contact komt met de praktijk.
• Persoonlijke begeleiding: een van de kenmerken van Howest is
onze kleinschaligheid en de bereikbaarheid van onze lectoren.
We werken heel vaak in kleine groepen. Met gerichte coaching,
differentiatie en persoonlijke feedback ondersteunen we je in
je groeiproces als mens en als professional.
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WAAR KOM
T?
JE LATER TERECH
Je bachelordiploma Sociaal Werk is een 1000-deurendiploma. De opleiding opent dus heel veel deuren: als
onmiddellijk inzetbare beroepskracht kan je aan de
slag in een zeer gevarieerd werkveld. Sociaal werkers
vind je namelijk in heel uiteenlopende organisaties en
tal van sectoren. Van de welzijns- en gezondheidssector
over de sociaal-culturele en educatieve sector tot de
sociale, justitiële en economische sector.
Concreet werk je met, voor en tussen de mensen in
jeugdhuizen of het buurtwerk, bij OCMW’s of lokale
besturen, bij de politie of in de gevangenis, bij de
vakbond, in ziekenhuizen, vormingsinstellingen,
personeelsdiensten, ziekenfondsen, dienstencentra,
CLB’s, cultuurcentra, …
Wist je trouwens dat we je niet alleen inhoudelijk
voorbereiden op een job? Tijdens je opleiding krijg je
ook sollicitatietraining om de arbeidsmarkt op te gaan.
Jezelf verkopen is nu eenmaal niet evident.
Verder studeren?
Heb je zin in meer? Dan is een upgrade naar de master
Sociaal Werk zeker een optie. Aan Howest kan je via
een verkort traject ook bachelor in de Toegepaste
Psychologie worden.

Internationale mogelijkheden

13:30u

15:30u

17:30u

In het vak ‘Werkveld en
beleid’ krijgen we alle
mogelijke jobs van de sector
te zien. Na deze les ben ik
het zeker: sociaal werkers
vind je echt overal!

We eindigen met ‘Recht’,
een stevige kluif.

Alweer een drukke maar
leerrijke dag achter de
rug. Tijd om wat na te
praten in ons favoriete
cafeetje.

Kijk je graag over de grenzen heen? Dan krijg je daar tijdens
de opleiding Sociaal Werk aan Howest zeker de kans toe.
In het laatste jaar kan je kiezen voor Erasmus of je (Zuid)
stage in het buitenland doen. Dat kan over de hele wereld.
Uiteraard staat Howest je bij in de zoektocht naar een
kwalitatieve stageplaats die de nodige garanties biedt
voor een goede omkadering. Daarnaast zijn er kortlopende
internationale trajecten, buitenlandse studiereizen of een
jaarlijks taal- en cultuurprogramma in China.
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“Tijdens de opleiding verwerf je heel wat kennis en inzicht die je
met een ruimere blik naar de wereld leert kijken. We werken vaak
in kleine groepen waarin je jezelf kan zijn, met docenten die vlot
bereikbaar zijn. Ik vergelijk het met een familie, een tweede thuis
en ben elke dag weer blij met mijn keuze voor Sociaal werk.”

‘T SA

“Met volle overtuiging kan ik zeggen dat de opleiding Sociaal Werk
– en bij uitbreiding Howest – mij mee gemaakt heeft tot de persoon
die ik vandaag ben. Ik kon er mezelf zijn, de docenten gaven me
de ruimte om fouten te maken en ik leerde er enorm veel bij op
verschillende levensdomeinen. Ik hield er ook vrienden aan over en
bovendien kwam ik er voor het eerst in contact met mijn huidige
werkplek: de nachtopvang van Vereniging ’t Sas in Brugge. In de
zoektocht naar een stageplaats daagden de lectoren me destijds uit
om de sociale kaart van Brugge te ontdekken en ’t Sas sprak me
toen al het meeste aan. Toen ik er na mijn studies aan de slag kon,
bleek de inhoudelijke en praktijkgerichte invulling van de opleiding
de perfecte voorbereiding.”

INTERNATIONALE

STUDENTEN

STEELE
MAITÉ VANDECA
SE
& THIJS MOURISAL WERK
3DE JAAR SOCIA

OUD-STUDENTE

SARA BOSCH

OUD-STUDENTE

N
NONA MOEROMSTAENDE
OCMW O
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“Mijn keuze voor Sociaal Werk was best cliché: ik werkte graag
met mensen en wou daar mijn job van maken. Met een goede
mix van theoretische kennis en veel praktijkervaring is me dat na
mijn studies ook vlot gelukt. Eerst als onderwijsbemiddelaar bij
de dienst Onderwijs van de Stad Oostende en nu al twee jaar als
maatschappelijk werkster op de dienst Arbeidsactivering van het
OCMW Oostende. Het had gerust ook anders kunnen lopen. Sociaal
Werk is zo’n brede opleiding dat je achteraf heel veel kanten uit kan.
Alle mogelijke doelgroepen en werkplekken passeren de revue. Zo
kan je na drie jaar een weloverwogen keuze maken over de richting
die je verder wil inslaan.”

“Wat begon als ‘we zien wel of we erbij zullen zijn’ werd
een onvergetelijk avontuur. We leerden niet alleen een
andere cultuur kennen… maar (vooral) ook onszelf. Je loopt
mensen van over ganse wereld tegen het lijf, die vrienden
voor het leven worden. Internationaal gaan? Niet twijfelen.
Gewoon doen! It’s a once in a lifetime experience you won’t
regret smile-beam.”

L WERK
MASTER SOCIAA

“Bruggen bouwen tussen mensen en de samenleving! Dat was
mijn motivatie om te beginnen aan deze opleiding. Howest gaf
mij alle bouwstenen om deze bruggen te maken. Studiereizen en
regelmatige gastcolleges zorgden voor een goede wisselwerking
tussen theorie en praktijk en leerden me kritisch kijken naar het
werkveld en sociale vraagstukken. De meeste lectoren aan Howest
staan al jaren met hart en ziel in het vak en dat voel je als student.
Je wordt intensief begeleid en bent allerminst een nummer. Nu ik
een master Sociaal Werk bijstudeer, blijkt mijn periode aan Howest
een zeer goede voorbereiding te zijn geweest. Een ideale basis
dus voor wie wil verder studeren, ook al was meteen het werkveld
instappen ook perfect mogelijk geweest.”

WERKVELD

RIES
NATHALIE AND
E
D
OCMW OOSTEN

“Ondertussen sta ik al een paar jaar in het werkveld als
maatschappelijk werker. Ik ben echter altijd contact blijven houden
met Howest. Zo hebben we in het verleden een fijne samenwerking
opgezet rond basishouding voor de hulpverlener. Daarbij konden
wij de studenten met praktijkvoorbeelden laten zien hoe ze een juiste
basishouding moeten aannemen. Het vormde een mooie aanvulling
op de theorie die ze kregen van hun lectoren. Ook vandaag is Howest
een belangrijke partner, want elk jaar komen studenten bij ons stage
lopen op verschillende diensten. Ze leren veel bij, maar wij leren ook
van hen. En ze houden ons jong .”
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TWEE LOCATIES
Sociaal Werk kan je zowel in Brugge als in Kortrijk volgen. Twee locaties dus, maar met een identiek
programma, (vrijwel) identieke lesgevers en gelijklopende activiteiten. Afstand hoeft dus geen bezwaar te zijn.
Je kan je helemaal laten leiden door je voorkeur voor het noorden of het zuiden van de provincie.

CAMPUS
M
BRUGGE CENTRU

CAMPUS
- THE PENTA
E
ID
E
W
K
IJ
R
T
R
O
K

Je krijgt les op de gloednieuwe
campus The Penta. Die ligt op een
boogscheut van het station en vlak
bij het centrum van Kortrijk. De
ideale bereikbaarheid combineren
we met perfect uitgeruste
leslokalen, een familiale sfeer
en persoonlijke begeleiding. In
Kortrijk geniet je ook mee van de
kruisbestuiving met de opleidingen
uit de pijlers Design & Technologie
en Bedrijf & Organisatie.

Pal in het centrum
Je krijgt les in het historische
gebouw van Campus Brugge
Centrum. Die bevindt zich
vlak bij alles waar Brugge zo
bekend om is: de Reien, de
Grote Markt, de Burg of de
vele winkeltjes, cafeetjes en
koffiebars. Ook het station
ligt op wandelafstand. De
vlot bereikbare en mooie
locatie combineren we met
aangename leslokalen en
persoonlijke begeleiding.

KORTRIJK,
TIE
IN VOLLE EVOLU
Kortrijk biedt je vandaag alles om van je
studententijd een mooie periode te maken. Naast
onze moderne campussen vind je er heel wat leuke
eetadresjes en cafeetjes, sportfaciliteiten bij de
vleet en een gevarieerd cultureel aanbod. Kortrijk is
daarnaast de place to be voor gameontwikkeling én
een bruisende plek met veel ruimte voor creativiteit,
innovatie, design en feestjes.

BRUGGE,
STUDENTEN
TOPSTAD VOOR
Tijdens je opleiding deel je de stad met
toeristen uit alle hoeken van de wereld. Die
mix werkt perfect. Bovendien ligt alles op
wandelafstand. Bijpraten op een terrasje?
Uitgaan op de Eiermarkt? Sporten in het groen
tussen twee lessen door? Een film of optreden
meepikken? Of de toerist uithangen op de
Reien? In Brugge die scone kan het allemaal …
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Inspiratie aan de Leie

VER
NOG VRAGEN O
?
DEZE OPLEIDING
Mail naar
sociaalwerk@howest.be

PUS EN
BEZOEK DE CAM MET DE OPLEIDING
MAAK KENNISOWEST.BE/KENNISMAKEN
WWW.H

www.howest.be/sw
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Sociale Readaptatiewetenschappen (bachelor)
Voel je de passie om te werken met kinderen en jongeren? Wil je ze ondersteunen
bij de vele en soms complexe uitdagingen in hun leven? Meebouwen aan een
samenleving waarin kinderen en jongeren alle mogelijke kansen krijgen? In de
bachelor Sociale Readaptatiewetenschappen (Child and Youth Studies) leiden we
je op tot een breed inzetbare jeugdprofessional en sociaal-pedagogisch begeleider
met een focus op opgroeien en opvoeden.

Toegepaste Psychologie (bachelor)
Weten je vrienden je wel te vinden voor een goede babbel? Zoek je daarna
hoe je ze kan helpen en wil je dat later ook professioneel gaan doen? In deze
opleiding leer je het gedrag van mensen begrijpen, analyseren en beïnvloeden.
Zo groei je uit tot een expert in onder meer psychologische gespreksvoering,
psychodiagnostiek, coaching en begeleiding.

Human Resources Management (bachelor)
Ben je een echte teamspeler die geboeid is door mensen en organisaties? Wil je het
gedrag van mensen in organisaties begrijpen en beïnvloeden? Dan is de bacheloropleiding Human Resources Management iets voor jou. Je ontdekt en ontwikkelt naast je
eigen talenten ook die van anderen. Als hr-medewerker in kleine of grote organisaties
leer je zo iedereen op de juiste plaats in de organisatie inzetten.

Maatschappelijk Werk (graduaat)
Heb je een hart voor anderen? Liggen gelijke kansen en sociale rechtvaardigheid je
nauw aan het hart? Wil je graag met mensen werken om hun welzijn te verhogen en
ze te helpen? In dit graduaat bereiden we je voor op twee specifieke profielen: sociaal-juridische dienstverlener en psychosociaal hulpverlener. De focus ligt daarbij op
je individuele cliënten en hun directe omgeving. Je helpt ze, adviseert ze en zet ze op
weg. Kortom, als maatschappelijk werker beteken je iets voor mensen.

Orthopedagogische Begeleiding (graduaat)
Wil je je later graag inzetten voor mensen met specifieke ondersteuningsbehoeften, van
pasgeborenen tot hoogbejaarden? In deze graduaatsopleiding word je klaargestoomd
tot opvoeder-begeleider van personen die door bijzondere omstandigheden en
beperkingen niet zelfstandig kunnen functioneren.

www.howest.be/sw • sociaalwerk@howest.be

