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Welkom! 
Voel jij ook die passie om te werken met kinderen en 
jongeren? Wil je ze ondersteunen bij de vele en soms 
complexe uitdagingen in hun leven? Kan je goed luisteren 
en wil je hun stem versterken vanuit de kinderrechten? 
En bouw je zo mee aan een samenleving waar kinderen 
en jongeren alle mogelijke kansen krijgen? Dan is de 
bachelor Sociale Readaptatiewetenschappen (Child and 
Youth studies) je op het lijf geschreven! 

Child and Youth studies   
Samen op pad gaan met  kinderen en jongeren  (van 
-9 maanden tot 25 jaar) in  hun eigen leefwereld, dat 
wordt je focus. Je strijdt mee voor een participatieve 
samenleving,  afgestemd op de noden en belangen 
van kinderen en jongeren. Je ondersteunt ze zoveel 
mogelijk binnen hun eigen leefomgeving (gezin, buurt, 
onderwijs, vrije tijd, digitale omgeving). En je zet 
daarbij maximaal in op het  versterken van kinderen 
en jongeren vanuit hun eigen krachten en talenten en 
draagt bij aan een optimale omgeving hiervoor.  

Wij leiden je op tot een breed inzetbare jeugdprofessional 
met een focus op  opgroeien en opvoeden. We geven 
je een brede theoretische basis die we aanvullen 
met veel praktijk, dompelen je onder in verschillende 
manieren om samen te werken met kinderen, jongeren 
en hun context, stimuleren je onderzoekende houding 
en   prikkelen je om tot een eigen begeleiderhouding 
te komen in de verschillende skills labs en stages. 
Voor deze boeiende cocktail kan je rekenen op de 
ondersteuning van ons team van gepassioneerde en 
betrokken docenten.

READAPTATIEWETENSCHAPPEN
IETS VOOR JOU?

SOCIALE
BACHELOR
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SEMESTER 1 SEMESTER 2 SEMESTER 3 SEMESTER 4 SEMESTER 5 SEMESTER 6

VERKENNEN EN 
VERWERVEN  

(41 SP)

Psychologie (4 SP) Ontwikkelings-
psychologie (3 SP)

Jeugdrecht (3 SP) Jeugdcriminologie 
(3 SP) 

Sociale pedagogie 2: 
actuele evoluties (3 SP)

Onderzoek en 
innovatie (9 SP)

Pedagogie (6 SP) Sociale  
pedagogie 1 (3 SP)

Communiceren met 
kinderen en jongeren 
1 (6 SP)

Communiceren met 
context en beleid (6 SP)

Communiceren met 
kinderen en jongeren 
2 (6 SP)

Pedagogie bij kinderen 
en jongeren met 
specifieke noden (6 SP)

Sociologie (4 SP) Groepsdynamica (3 SP) Digitaal handelen 
(3 SP)

Organisatie en 
netwerken (3 SP)

Stage 2 (21 SP)

Beleid en  
werkveld 1 (3 SP)

Beleid en werkveld 2 
(3 SP) 

Divers-sensitief 
handelen (3 SP)

Methodisch 
handelen 2 (3 SP)

Onderzoekend 
vermogen 2 (3 SP)

COMMUNICEREN 
EN SAMENWERKEN 

(48 SP)

Communiceren: 
basis (6 SP)

Creatief handelen 
(6 SP)

Contextgericht 
handelen (6 SP)

Interprofessioneel 
samenwerken  (3 SP)

Professioneel 
verruimen  (3 SP) 

Stage 1  (12 SP)
 

Interdisciplinair project: 
The collective (6 SP)

ONDERZOEKEN EN 
INNOVEREN (24 SP)

Basis van onderzoek 
(3 SP)

Methodisch 
handelen 1 (3 SP)

Onderzoekend 
vermogen 1 (3 SP)

PROFESSIONEEL 
HANDELEN  

(67 SP)

Skills lab 1: sterk in je 
schoenen (4 SP)

Skills lab 2: sterk met 
kinderen en jongeren  
(6 SP) 

Skills lab 3: sterk in de 
maatschappij (6 SP)

Skills lab 4: sterk 
in professioneel 
ontwikkelen (6 SP) 
 

Programma onder voorbehoud
  In deze semesters kan je kiezen voor een buitenlandse studie of stage.

STUDIEPROGRAMMA
2023 - 2024

WAAR KOM
JE LATER TERECHT?

Er zijn talloze  jobkansen in dit werkveld dat steeds op zoek is 
naar gemotiveerde medewerkers die er bewust voor kiezen om 
met kinderen en/of jongeren te werken. Als sociaal-pedagogisch 
begeleider kan je aan de slag in een breed veld van  zowel 
dagdagelijkse als probleemgebonden situaties:

• In dagdagelijkse situaties bewijs je je waarde als jeugd(huismede)
werker, pedagogisch begeleider in een Huis van het Kind, 
pedagogisch verantwoordelijke in een kinderopvang, CLB-
medewerker, jongerenbegeleider LGBTQIA+... 

• Bij probleemgebonden situaties denken we aan de vele opties in 
de jeugdhulp, zoals: begeleider in een leefgroep, thuisbegeleider 
bij kwetsbare gezinnen, contextbegeleider autonoom wonen 
voor jongeren, begeleider minderjarige daders... 

• Je kan daarnaast ook aan de slag als jeugdopbouwwerker, 
jongerenbegeleider alcohol- en drugsverslaving of begeleider in 
de kinder- en jeugdpsychiatrie.

Je zal dus altijd werken met of voor kinderen en/of jongeren. 
Je doelgroep kan bestaan uit: baby’s in een verontrustende 
opvoedingssituatie, kinderen in hun vrije tijd, experimenterende 
tieners die problematisch gedrag vertonen, jongvolwassenen 
zonder een eigen netwerk, maar ook uit zwangere (tiener)ouders, 
jonge gezinnen en ouders met opvoedingsvragen... 

• Een unieke focus op kinderen en jongeren van -9 maanden tot 25 
jaar en op de context waarin ze opgroeien. Je wordt opgeleid tot een 
jeugdprofessional die in een brede waaier aan contexten meerwaarde 
kan creëren. Daarvoor vertrek je altijd vanuit de noden en belangen van 
de kinderen en jongeren.

• Authentiek leren vanuit praktijkgerichte, echte situaties: vanaf het 
eerste semester linken we de brede theoretische basis aan de praktijk 
(bv. skills labs), komen jeugdprofessionals hun ervaringen delen in de 
lessen, bezoeken we het werkveld, doen we vaardigheidsoefeningen... 
Twee stages dompelen je helemaal onder in de praktijk. Sterke 
communicatie, verrassende creativiteit en samenwerkend leren zijn 
doorheen dit alles de sleutelbegrippen.

• Een persoonlijke aanpak waarbij je tijd en ruimte krijgt om je persoonlijk 
en professioneel te ontwikkelen. We doen dit door te werken in kleine 
groepen en in te zetten op verschillende reflectie- en feedbackvormen. 

• De vraag naar jeugdprofessionals is groot. Als bachelor in de Sociale 
Readaptatiewetenschappen kan je verschillende knelpuntberoepen 
invullen. De vraag naar profielen die bewust kiezen om met kinderen 
en jongeren te werken, is namelijk zeer groot.

• Doorheen de opleiding krijg je verschillende internationale prikkels. Zo 
kijken we bij praktijkvoorbeelden geregeld over de grenzen, gaan we 
met de opleiding op een inspirerende internationale studiereis en kan 
je samen met studenten uit andere opleidingen deelnemen aan ‘China, 
India of Oeganda from within’. In het derde jaar kan je er bovendien 
voor kiezen om een semester les te volgen in het buitenland of er je 
stage te doen. Howest heeft door de jaren heen veel internationale 
expertise en relaties opgebouwd om je een passende buitenlandse 
ervaring te bezorgen.

 ONZE TROEVEN  

We kiezen voor een brede benadering van het pedagogische werkveld. Dat is bewust. Tegelijk 
hebben we oog voor de diversiteit van het werkveld. Je krijgt dus een brede basisopleiding, maar 
tegelijk laten de skills labs en stages je heel wat ruimte voor eigen keuzes.
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“Kinderen en jongeren zijn de toekomst van onze almaar 
complexere maatschappij. Ze verdienen, ongeacht hun context 
of situatie, alle kansen om op een veilige en warme manier aan 
deze maatschappij deel te nemen. Dat ik als professional een rol 
kan spelen in het geven van deze kansen aan jongeren geeft me 
veel voldoening. 

Ik ben vandaag directeur bij Arktos, een Vlaams expertisecentrum 
voor kinderen en jongeren van 6 tot 25 jaar in kwetsbare 
situaties en personen met een beperking voor wie de aansluiting 
op school, werk en samenleving minder evident is. Toch zien we 
in elk van hen talenten. Door ze met zichzelf en hun omgeving te 
verbinden, willen we die talenten en vaardigheden versterken, in 
alle mogelijke levensdomeinen. 

Daarnaast ondersteunen we ouders, scholen, partners en 
overheden bij de omkadering van deze kinderen en jongeren. En 
ook in het beleid laten we ons kritisch optimisme horen waar dat 
nodig of gewenst is. Want het kan wél!” 

DEAN KENES
DIRECTEUR ARKTOS VZW WEST-VLAANDEREN 
WERKVELD

“Ik werk als contextbegeleider binnen de jeugdhulp. Met 
ons team ondersteunen we gezinnen die het op vele vlakken 
moeilijk hebben. Opvoeding is vaak een van de voornaamste 
zaken waarvoor ze hulp kunnen gebruiken. Mogen meewerken 
aan een betere jeugd en toekomst voor kinderen en jongeren is 
de reden waarom ik voor deze job gekozen heb. Ik kan in het 
contact met de kinderen en jongeren ook volledig mijn eigen 
creatieve kant tot uiting laten komen. Zo draag ik bij tot een 
positieve evolutie in het gezin.”

MARTHE BEERNAERT 
CONTEXTBEGELEIDER RAFIK, ONZE KINDEREN

WERKVELD

AAN HET
WOORD

AAN HET
WOORD

CAMPUS

Inspiratie aan de Leie 
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 Business & Media.

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.

KORTRIJK, 
IN VOLLE EVOLUTIE

KORTRIJK WEIDE - THE PENTA

Mail naar 
nele.gentier@howest.be

BEZOEK DE CAMPUS EN

MAAK KENNIS MET DE OPLEIDING

 WWW.HOWEST.BE/KENNISMAKEN

www.howest.be/srw

NOG VRAGEN OVER 
DEZE OPLEIDING?



www.howest.be/srw • nele.gentier@howest.be

MISSCHIEN SPREKEN VOLGENDE

OPLEIDINGEN JOU OOK AAN? 

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. 

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. 

Ergotherapie (bachelor)
Werk je graag creatief en actief met mensen? Wil je samen op zoek gaan naar 
oplossingen op maat voor wonen/zorgen, leren/werken en spelen/vrije tijd? Dan is 
Ergotherapie iets voor jou! In deze opleiding word je een expert in het begeleiden 
van kinderen, volwassenen en ouderen met fysieke, psychische of cognitieve 
problemen.

Sociaal Werk (bachelor)
Ben je sociaal bewogen en zou je later graag met én voor mensen werken? Wil 
je ze helpen bij de uitdagingen in hun leven? En meebouwen aan een duurzame, 
inclusieve en solidaire samenleving? Dan is de bacheloropleiding Sociaal Werk je 
op het lijf geschreven.

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.


